Załącznik
do Zarządzenia Nr 197/2020
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 11 grudnia 2020 r.
ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Książ Wlkp.
Ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wlkp.
tel. (61) 282 20 01
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
-zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania
określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej, objętej
pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. w 2021 roku

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak

Książ Wlkp., dnia 11 grudnia 2020 r.
Numer sprawy: G.271.11.2020
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Książ Wlkp.
Ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wlkp.
tel. (61) 282 20 01
adres strony internetowej (URL): www.ksiaz-wlkp.pl
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl
II. Tryb udzielania zamówienia i inne.
2.1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
2.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się,
aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego
przygotowania oferty.
2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tzn. Wykonawcy
zobligowani są do złożenia oferty na każdy rodzaj usług.
2.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,
3.2 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt
11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876)
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających
z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych, dalej zwane Rozporządzeniem (Dz. U. Nr 189, poz. 1598
ze zm.), świadczonych na rzecz osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
w miejscu ich zamieszkania na terenie tej gminy, zgodnie z ilością godzin i zakresem wskazanym
w decyzji administracyjnej.
3.3. Ilość godzin świadczonych usług uzależniona będzie od rodzaju usług, liczby podopiecznych
oraz ich potrzeb i zmieniać się będzie w okresie trwania umowy.
3.4. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług
opiekuńczych, świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone
– ukończenie szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie,
umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz,
czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna), posiadające umiejętności nawiązywania
i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, a także przynajmniej półroczne
doświadczenie zawodowe w sprawowaniu opieki nad chorym w domu.

3.5. Przedmiotowe usługi obejmują w szczególności:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, polegającą w szczególności na:
dostarczaniu i nabywaniu produktów żywnościowych oraz artykułów przemysłowych,
przygotowywaniu posiłków, w tym jednego gorącego z uwzględnieniem diety zaleconej przez
lekarza, pomoc w spożywaniu posiłków, zmycie naczyń użytych w tym celu, przynoszenie
opału zabezpieczonego przez podopiecznego i palenie w piecu, przynoszenie wody
z zewnątrz, wynoszenie nieczystości, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, współpraca
z lekarzem, pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym, w miarę możliwości
zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym spacery itp.,
2) opiekę higieniczną polegającą w szczególności na zapewnieniu higieny osobistej oraz
porządku w pomieszczeniu zajmowanym przez biorcę usługi, w tym: utrzymanie w czystości
sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeń sanitarnych, dbanie o czystość bielizny
pościelowej, bielizny osobistej i odzieży lekkiej (pranie w pralce), mycie (twarzy i rąk), mycie
głowy, czesanie, golenie, obcinanie paznokci, przesłanie łóżka, zmiana bielizny osobistej
i pościelowej, ubieranie biorcy usługi w razie konieczności spowodowanej stanem zdrowia,
układanie oraz zmiana pozycji w łóżku, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
(doprowadzenie do toalety), zmiana pampersów, wykonywanie czynności umożliwiających
korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózek inwalidzki), zamawianie wizyt lekarskich
w nagłych przypadkach oraz na życzenie podopiecznego, przestrzeganie terminów wizyt
lekarskich, pomoc w dotarciu i w powrocie do i z placówek medycznych, realizacja recept
lekarskich ze środków pieniężnych biorcy usługi, zaleconą przez lekarza pielęgnację,
w szczególności mierzenie temperatury ciała, tętna, ciśnienia, poziomu cukru.
3.6. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy
rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia
lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,
logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki
środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu
dającego wiedzę i umiejętności, pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, posiadające
co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3.7. Przedmiotowe usługi obejmują w szczególności:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności
społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach
życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki oraz
ze społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (np. spacer),
- korzystanie z usług różnych instytucji (np. szkoła, dom kultury, kino);
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne,
interwencyjne kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest
osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej;
a) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
- w wypełnianiu dokumentów urzędowych;
b) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, albo
alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii
zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy,
centrach
i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach
z pracodawcą,
- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku;
c) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie
finansowe;
2) pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków
ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych,
a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej
lub fizjoterapii;
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług;
2) pomoc mieszkaniowa, w tym:
- w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
- w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
- kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem
domu.
3.8. Szacunkowa ilość osób korzystających z usług opiekuńczych: 12 (dwanaście).
3.9. Przewidywana ilość godzin w zakresie, o jakim mowa w ust. 5, w okresie wykonywania
zamówienia wynosi: 316 godzin miesięcznie. Zamawiający informuje, że są to dane szacunkowe
i mogą ulec zmianie.
3.10. Szacunkowa ilość osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi: 3 (trzy).
3.11. Przewidywana ilość godzin w zakresie, o jakim mowa w ust. 7, w okresie wykonywania
zamówienia wynosi: 58 godzin miesięcznie. Zamawiający informuje, że są to dane szacunkowe
i mogą ulec zmianie.
3.12. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie wykonanych roboczogodzin w danym
miesiącu kalendarzowym i stawki brutto. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy, do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury
lub innego dokumentu księgowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) wraz z każdorazowo
dołączonymi do faktury prawidłowo wypełnionymi kartami pracy (wzór karty pracy stanowi załącznik
Nr 3b i 3c) do siedziby Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca. Wyjątek stanowi
rozliczenie za grudzień, które należy dostarczyć do dnia 20 grudnia 2021 r. pod rygorem określonym
w §5 ust. 4 umowy.
Fakturę należy wystawić na następujące dane Zleceniodawcy: Gmina Książ Wlkp. ul. Stacha Wichury
11 a 63-130 Książ Wlkp., NIP 7851661188. Faktura ma być dostarczana na adres Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. Ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp. Warunkiem wypłaty
wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nad podopiecznymi OPS w Książu Wlkp.
potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób
sprawujących opiekę w domach
podopiecznych, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnych
z wydanymi przez OPS w Książu Wlkp. decyzjami administracyjnymi, zawierającym listę odpłatności
osób korzystających z usług.
3.13. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania, tj.:
personelem posiadającym odpowiednie wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami, dyplomami itp.) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych
do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi – szczegółowo określone
w ust. 4, 5 i 6, w ilości gwarantującej realizację zadania, w wymiarze wykonywanych usług
zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nad podopiecznymi OPS w Książu Wlkp.,
niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia.
3.14. Ww. osoby powinny posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, niezbędne
do wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także w trakcie realizacji usług
zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowych kontroli realizacji zamówienia.
Kontrola prowadzona będzie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobę przez niego
upoważnioną, w obecności pracownika socjalnego, właściwego dla danego rejonu pracy socjalnej.
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi
OPS w Książu Wlkp., Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy
o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych.
3.15. W związku z aktualnie obowiązującym stanem epidemii wywołanym SARS-CoV-2
wywołującego chorobę COVID-19 oraz prawdopodobieństwem trwania tego stanu lub stanu
zagrożenia epidemicznego przynajmniej przez część 2021 r.:
1) Wykonawca zobligowany jest, aby jego personel świadczący usługi bezwzględnie
stosował aktualne, tj. obowiązujące w terminie realizowania usługi wytyczne GIS,MZ i WUW
w tym zakresie, w szczególności wymóg posiadania środków ochrony osobistej tj. np. maseczka,
rękawice, fartuch ochronny, płyny dezynfekcyjne,
2) w przypadku braku możliwości realizowania usług z uwagi na ograniczenia, nakazy, zakazy
ustanowione przez ustawodawcę lub Radę Ministrów Zamawiający może zawiesić realizacje
umowy do czasu ustania tego zagrożenia, w związku z czym Wykonawca nie będzie otrzymywał
wynagrodzenia, a Zamawiający nie może nałożyć na niego kar umownych.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych
warunków.
5.1. W postępowaniu ofertowym mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w odpisie
z właściwego rejestru, w przedmiocie działalności gospodarczej posiada stosowny wpis w zakresie
świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). tj. „pomoc społeczna
bez zakwaterowania” (dział nr 88) albo jej grupie, klasy bądź podklasy.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 usługę (1 usługa rozumiana jest jako 1 realizowana
lub zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług
opiekuńczych
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi.
Aby wykazać spełnienie tego warunku należy przedłożyć rekomendacje podmiotu, u którego
zrealizował usługę, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie
„spełnia/nie spełnia”.

5.3. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenie rekomendacji. Rekomendacja w swej treści powinna zawierać
w szczególności: okres realizacji umowy, wartość umowy oraz oświadczenie o należytym jej
wykonywaniu - Załącznik nr 2.
5.4. Do oferty należy załączyć również:
Formularz oferty oraz Wzór cennika – Załącznik Nr 1a i 1b do zapytania ofertowego.
Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość
i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty
pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5.5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
5.7. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków w postępowaniu, podlegać będą
odrzuceniu.
5.9. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszemu ogłoszeniu, z zastrzeżeniem wyjątków w nim
wskazanych,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, ze szczególnym
uwzględnieniem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177
ze zm).
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami.
6.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną), przy czym zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.
6.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane
do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.

6.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane
do Zamawiającego przekazywane pocztą elektroniczną należy kierować na adres poczty
elektronicznej: ops@ops.ksiaz-wlkp.pl.
6.4 Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.
6.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
6.6 W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji będzie się
uważać, że dowód wysłania poczty elektronicznej stanowi datę jej otrzymania.
6.7 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Róża
Jędrzejczak – Kierownik OPS w Książu Wlkp., e-mail: ops@ops.ksiaz-wlkp.pl – tel. 61 28 22 700.
6.8 Wyjaśnienia treści ogłoszenia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie Wykonawcy wnoszącemu pytania oraz zamieści
na stronie internetowej określonej w Rozdziale I niniejszego ogłoszenia nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
w pkt 2, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
ogłoszenia bez rozpoznania,
6.9 Modyfikacja treści ogłoszenia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść ogłoszenia.
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów przekazane zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
2) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia i będą wiążące
przy składaniu ofert.
6.10 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia
dokumentów. Złożenie niekompletnej oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i jej załączników.
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem,
niepowodujących istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego

oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6.11 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Termin związania ofertą.
7.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 10 dni.
7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
8.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty
zostaną odrzucone.
8.2. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
8.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.
8.4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę.
8.5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno
ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie
stawianie numerów na pustych stronach.
8.6. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.8.Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, posiadających
oznaczenie: nazwa oferenta i jego adres; nazwa zamawiającego i jego adres, nazwa postępowania
– „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej, objętej pomocą Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. w 2021 r.”
8.9.Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.
Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być odpowiednio oznakowane, tj.
z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W obu przypadkach pierwsze oferty pozostają
u Zamawiającego bez otwierania.

8.10. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone pieczątką i podpisem osoby
upoważnionej, datą i zapisem „Za zgodność z oryginałem”.
8.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.12. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego,
uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej;
2) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są w celu
wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest, w szczególności:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty.
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3) Po zawieraniu umowy z wybranym Wykonawcą, równolegle zostanie zawarta między stronami
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

9.1. Oferty wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w skrzynce podawczej,
znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. przy ul. Stacha Wichury 11a do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 14:00,
przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp. lub złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
9.2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty
zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem oraz rozstrzygnięcie umieści na stronie
BIP http://ksiaz-wlkp.pl/bip
9.3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.
9.4. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną
do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.
X. Opis sposobu obliczenia ceny.
10.1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Załącznikiem Nr 1a i 1b do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
10.2. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.
10.3. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie koszty bezpośrednie
i pośrednie przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to,
że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost
z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania.
10.4. Zaakceptowana cena jednostkowa netto będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom
cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny.

10.5. Przy ustalaniu ceny – jeżeli dotyczy - należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.).
10.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
XI. Kryteria oceny oferty.
11.1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym ogłoszeniem,
a z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone
niniejszym ogłoszeniem,
2) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
3) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
4) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
11.2. W niniejszym postępowaniu ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o zakres określony
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej (załącznik nr 3 do Zarządzenia).
11.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone
oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia ofert dodatkowych.
11.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
wcześniej ofertach.
11.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.
XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
12.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie stosownej
informacji na stronie www oraz bezpośrednio odrębnym pismem wykonawcę.

12.2 Ze względu na sytuację w kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV
– 2 Zamawiający podpisze umowę, następnie prześle ją do Wykonawcy, który po podpisaniu
niezwłocznie odeśle ją w dwóch egzemplarzach na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.
12.3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
12.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w istotnych warunkach umowy, stanowiącym zał. nr 3a do niniejszego zapytania.

12.5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednak, gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna
lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby
uprawnionej do kontaktów.
XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
13.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie, z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
13.2. Treść istotnych dla stron postanowień, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze
zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 3.
13.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy zaistnieje okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy. W szczególności zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadkach, gdy:

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze mieszczące się w zakresie
pojęciowym tzw. siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, które łącznie spełniają
trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są
niemożliwe do zapobieżenia typu: katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, stan
wojenny, wojna, atak terrorystyczny. W takim przypadku strony mają prawo
przesunąć termin realizacji zamówienia maksymalnie o czas trwania siły wyższej.
Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o
wystąpieniu w/w przeszkód;
3) zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374, ze zm.).
13.4 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
13.5 Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia i odszkodowania, bądź zawiesić jej
realizację w przypadku nie przekazania środków finansowych na realizację zadania przez
administrację rządową.
XIV. Unieważnienie postępowania
14. 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie,
niepodlegającej unieważnieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi na stronie www.

XV. Odwołania
Rozstrzygnięcie wskazane przez Zamawiającego jest ostateczne, a Wykonawcom nie przysługuje
prawo odwołania.
XVI. Załączniki.
1) Załącznik nr 1a i 1b – Formularz oferty, wzór cennika,
2) Załącznik nr 2 – Wykaz usług wykonanych,
3) Załącznik nr 3a, 3b i 3c – Wzór umowy i karty pracy (z wyłączeniem sobót i niedziel
lub bez ich wyłączenia).

Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak

Załącznik Nr 1a
do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot przetargu

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Ośrodka
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. w 2021 r.

Gmina Książ Wlkp.
Zamawiający

ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wlkp.

Wykonawca

Adres e-mail i telefon
wykonawcy

e-mail:………………………………………………..

tel.:……………………………………………………

Netto: ..………/………(słownie: ………………/…………………...)
Łączna cena oferowana
za
cały
przedmiot
zamówienia

Termin
zamówienia

realizacji

Termin związania ofertą

Brutto: ..………/………(słownie: ………………/…………………...)

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

10 dni

data:..................................

…………………………………………………
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia (Dział II) tj. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. w 2021 r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego
wyznaczonym.
4. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

6. Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........ do nr ..........

…………………, dnia……………….2020 r.

………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 1b
do zapytania ofertowego
Wzór Cennika
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
w 2021 r.

Cena jednostkowa
Usługa
Lp.

Przewidywana
ilość godzin
w roku

1 h usługi
brutto/netto

Wartość
(ilość godzin x cena
jednostkowa usługi)

1.

Usługa opiekuńcza

Netto …………

Netto …………

Brutto …………

Brutto …………

Netto …………

Netto …………

Brutto …………

Brutto …………

3.793 h

2.
Specjalistyczna usługa
opiekuńcza dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

701 h

Łączna kwota zamówienia słownie:

netto ...........................................................................................................................................

brutto ...........................................................................................................................................

...........................................
(Miejscowość, data)

…………….........................................
(podpis, pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego

WYKAZ USŁUG
Dotyczy realizacji zadania: Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. w 2021 r.

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................

Numer tel./ fax .................................................................................................................
Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane należycie.

L.p

Przedmiot zamówienia

Zamawiający

Wartość brutto

Data wykonania
zamówienia

Do wykazu załączamy …………. szt. rekomendacji

data:..................................

……………………………………………………
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3a
do zapytania ofertowego

Wzór umowy

zawarta w dniu ...........................................................r. w Książu Wlkp. pomiędzy:

Gminą Książ Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., NIP: 7851661188,

którą reprezentuje:

Pan Teofil Marciniak - Burmistrz Książ Wlkp., zwanym w treści umowy "Zamawiającym",

z kontrasygnatą Barbary Matuszczak - Skarbnika Gminy
a
..............................................................................................., reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

W
wyniku
rozstrzygnięcia
zapytania
ofertowego
na
wykonywanie
usług
opiekuńczych
oraz
specjalistycznych
usług
opiekuńczych
dla
osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. w 2021 r. – strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi opiekuńcze
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania
osoby
chorej
objętej
pomocą
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Książu Wlkp.
2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wykonywane
będą
dla
osób
uprawnionych
do
korzystania
z tych usług, na podstawie decyzji administracyjnej ustalającej ich zakres, okres, miejsce
świadczenia oraz odpłatność.
§2
1. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych
świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie
szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące
obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik
elektryczny, kuchenka gazowa lub inna), posiadające umiejętności nawiązywania
i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, a także przynajmniej półroczne

doświadczenie zawodowe w sprawowaniu opieki nad chorym w domu.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, polegającą na dostarczaniu
i nabywaniu produktów żywnościowych oraz artykułów przemysłowych, przygotowywaniu
posiłków, w tym jednego gorącego z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, pomoc
w spożywaniu posiłków, zmycie naczyń użytych w tym celu, przynoszenie opału
zabezpieczonego przez podopiecznego i palenie w piecu, przynoszenie wody z zewnątrz,
wynoszenie nieczystości, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, itp.,
2) opiekę higieniczną polegającą na zapewnieniu higieny osobistej oraz porządku
w pomieszczeniu zajmowanym przez podopiecznego, w tym utrzymanie w czystości sprzętu
gospodarstwa domowego i urządzeń sanitarnych, dbanie o czystość bielizny pościelowej,
bielizny osobistej i odzieży lekkiej (pranie w pralce), mycie (twarzy i rąk), czesanie
i ubieranie podopiecznego w razie konieczności spowodowanej stanem zdrowia, przesłanie
łóżka, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, układanie oraz zmiana pozycji w łóżku, pomoc
przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (doprowadzenie do wc), wykonywanie czynności
umożliwiających korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózek inwalidzki), zamawianie
wizyt lekarskich w nagłych przypadkach oraz, na życzenie podopiecznego, przestrzeganie
terminów wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich ze środków pieniężnych
podopiecznego,
3) zaleconą przez lekarza pielęgnację,
4) w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym spacery.
3. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć
usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,
logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki
środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu
dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
posiadające co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Usługi, o których mowa w ust. 5, obejmują w szczególności:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności
społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych
czynnościach życiowych, szczególności takich jak:
 samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
 dbałość o higienę i wygląd,
 utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki
oraz ze społecznością lokalną,
 wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (np. spacer),
 korzystanie z usług różnych instytucji (np. szkoła, dom kultury, kino);
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
 pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne,
interwencyjne kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

 ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest
osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej;
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
 w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
 w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
 w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, albo
alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii
zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach
samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach
z pracodawcą,
 w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
 nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie
finansowe;
2) pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w zakupie lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych,
a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.);
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej
lub fizjoterapii;
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług;
4) pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier
architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem
domu;
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają
możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 685).

§3
Decyzje administracyjne przyznające pomoc w postaci usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalające ich zakres, okres, miejsce
świadczenia oraz odpłatność w imieniu Zamawiającego wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.
§4
1. Wykonawca:
1) Organizuje w miejscu zamieszkania osób wskazanych przez OPS wykonanie zleconych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi przez swoich pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje
do wykonywania takich usług,
2) Wykonuje bieżącą kontrolę świadczonych przez swoich pracowników usług w miejscu
zamieszkania osób wskazanych przez OPS.
3) Do 5-ego dnia każdego miesiąca składa Zamawiającemu rozliczenie z wykonania zleconych
usług zgodnie z kartą pracy stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Wyjątek stanowi
rozliczenie za m-c grudzień, które należy dostarczyć do dnia 20 grudnia 2021 r. pod rygorem
określonym w §5 ust. 4 umowy.
4) Wykonawca nie może powierzać wykonywania usług podwykonawcy.
5) Zobowiązany jest do wywiązywania się z obowiązków zgodnie z zasadami:
a) zachowania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał
w trakcie wykonywania obowiązków, w szczególności: nie ujawnianie osobom trzecim
danych personalnych osób, u których sprawuje usługi, ich sytuacji rodzinnej, materialnej
i zdrowotnej;
b) dołożenia najwyższej staranności przy wykonywaniu opieki;
c) zawiadomienie Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ
na wykonywaną opiekę;
d) wykonywania wszelkich prac z poszanowaniem życzeń i uczuć podopiecznego;
e) nie wprowadzania do domu podopiecznego osób nieupoważnionych.
2. Nadto Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania, tj.:
personelu posiadającego odpowiednie wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami lub dyplomami) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych
do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, w ilości gwarantującej
realizację zadania w wymiarze wykonywanych usług zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową
realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi nad podopiecznymi OPS w Książu Wlkp., niezależnie od urlopów i zwolnień
chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia. Wymagania stawiane personelowi
dla usług opiekuńczych: osoby posiadające wykształcenie przynajmniej podstawowe, odpowiednio
przygotowane przez Wykonawcę, tj. ukończenie szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad
chorym w domu, znające procedury wzywania pomocy i udzielania pomocy przedlekarskiej,
minimum półroczne doświadczenie w zakresie świadczonych usług. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych - osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi muszą posiadać do najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno
– wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, posiadające kwalifikacje do wykonywania
zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego,
pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności
pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Osoby świadczące specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą także posiadać umiejętności kształtowania
motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności
oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi powinny posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne,
niezbędne
do
wykonywania
usług
opiekuńczych
oraz
specjalistycznych
usług
opiekuńczych
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami.
Każda zmiana osób wchodzących w skład personelu wymaga, aby spełniały one warunki określone
w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie.
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi OPS
w Książu Wlkp., Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy
o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności osób świadczących usługi, w szczególności
zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody wynikłej z czynu niedozwolonego,
nienależytego wykonania umowy lub zaniechania działania do którego osoba ta była zobowiązana,
w szczególności za brak wpłat należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należności za mieszkanie, media itp.
otrzymywanych od podopiecznych.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Wykonawcy
lub osobom trzecim, przez osoby korzystające z usług.
Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia konieczne do wykonywania czynności
związanych z przedmiotem niniejszej umowy.
W związku z aktualnie obowiązującym stanem epidemii wywołanym SARS-CoV-2 wywołującego
chorobę COVID-19 oraz prawdopodobieństwem trwania tego stanu lub stanu zagrożenia
epidemicznego przynajmniej przez część 2021 r.:
1) Wykonawca zobligowany jest, aby jego personel świadczący usługi bezwzględnie
stosował aktualne, tj. obowiązujące w terminie realizowania usługi wytyczne GIS,MZ i WUW
w tym zakresie, w szczególności wymóg posiadania środków ochrony osobistej tj. np. maseczka,
rękawice, fartuch ochronny, płyny dezynfekcyjne,
2) w przypadku braku możliwości realizowania usług z uwagi na ograniczenia, nakazy, zakazy
ustanowione przez ustawodawcę lub Radę Ministrów Zamawiający może zawiesić realizacje
umowy do czasu ustania tego zagrożenia, w związku z czym Wykonawca nie będzie otrzymywał
wynagrodzenia, a Zamawiający nie może nałożyć na niego kar umownych.
§5

1. Strony przyjmują do ustalenia kosztu usług opiekuńczych świadczonych przez Wykonawcę
stawkę godzinową dla jednej godziny usługi opiekuńczej w wysokości .... zł brutto (słownie:
.....................................) oraz dla jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w wysokości ...... zł brutto (słownie: ...................................).
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dany miesiąc wykonywania umowy obliczone będzie
jako iloczyn godzinowej stawki określonej w ust. 1 i liczby faktycznie świadczonych usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w danym miesiącu kalendarzowym wykazanych w rozliczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.
3. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury lub innego dokumentu
księgowego do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie za świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nastąpi
po otrzymaniu dotacji rządowej na realizację przedmiotowego zadania.

4. Postanowienie o jakim mowa w ust. 3 nie dotyczy miesiąca grudnia 2021 r., gdzie fakturę
za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi należy dostarczyć do dnia 20 grudnia 2021 r. W związku z tym, że środki finansowe
pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, gdzie w przypadku ich niewykorzystania do dnia
31 grudnia 2021 r. Zamawiający jest zobowiązany niewykorzystaną część dotacji zwrócić
do budżetu państwa, strony zgodnie ustalają, że brak dostarczenia faktury do dnia 20 grudnia 2021
r. przez Wykonawcę skutkować będzie brakiem zapłaty za wykonaną usługę w zakresie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym
w grudniu 2021 r. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona i doręczona
przez Wykonawcę faktura VAT/rachunek wraz z dołączonymi do faktury prawidłowo
wypełnionymi kartami pracy. Zamawiający nie ponosi skutków doręczenia faktury VAT/rachunku
po terminie jego płatności.
5. Fakturę należy wystawić na następujące dane Zleceniodawcy: Gmina Książ Wlkp.,
ul. Stacha Wichury 11 a, NIP 7851661188. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli, w tym niezapowiedzianych, jakości wykonywania
przez Wykonawcę zleconych usług.
2. W imieniu Zamawiającego kontrolę i nadzór nad prawidłowością wykonania usługi przez
Wykonawcę, sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
lub pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik Ośrodka.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej
jakości wykonywanych usług, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień
niniejszej umowy. Termin, w jakim powinno zostać złożone stosowne oświadczenie wynosi
14 dni od zaistnienia zdarzenia o jakim mowa w zdaniu 1.
§8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej
umowy zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
1/ z tytułu niewykonania przez Wykonawcę umowy – w wysokości 20 % kwoty określonej
w § 5 umowy,
2/ za rozwiązanie przez Wykonawcę umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
- w wysokości 20% kwoty określonej w § 5 umowy,
3/ w przypadku świadczenia usług w wymiarze niezgodnym z wykazem, o którym mowa
w § 2 umowy – w wysokości 0, 3% kwoty określonej w § 5 umowy za każde stwierdzone
naruszenie wymiaru usług opiekuńczych.
2. Zamawiający zastrzega sobie potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy oraz prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
3. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
zamówienia, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnej Wykonawcy płatności
podanej na fakturze, a pozostającej w dyspozycji Zamawiającego.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu

lub wygaśnięciu umowy.
§9
Wierzytelność przysługująca Wykonawcy względem Zamawiającego wynikająca z niniejszej umowy
nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.
§10
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna
lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, w tym skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
W szczególności zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadkach, gdy:

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze mieszczące się w zakresie
pojęciowym tzw. siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, które łącznie spełniają
trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia
i są niemożliwe do zapobieżenia typu: katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja,
stan wojenny, wojna, atak terrorystyczny. W takim przypadku strony mają prawo
przesunąć termin realizacji zamówienia maksymalnie o czas trwania siły wyższej.
Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem
o wystąpieniu w/w przeszkód;
3) zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374, ze zm.).
§12
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§13
Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy zostają poddane pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego
i jedna dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik Nr 3b
do zapytania ofertowego
…...........…………………………………….
Zał. Nr 1 (do faktury VAT/rachunku)

(pieczątka podmiotu organizującego usługi opiekuńcze)

KARTA PRACY OPIEKUNA
ZA MIESIĄC …............. 2021 ROKU
IMIĘ I NAZWISKO ŚWIADCZENIOBIORCY: …………..………………………………………..
ADRES ZAMIESZKANIA ŚWIADCZENIOBIORCY: …..…………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: ….………………………………………………………………..
NUMER TELEFONU OPIEKUNA: …………………………………………………………………

Lp.

Dzień
tyg.

Czas pracy

Podpis

Czas pracy w Ilość
godzin świadczeniobiorcy
godzinach od - dziennie
do

Podpis opiekuna

1

PON.

2

WT.

3

ŚR.

4

CZW.

5

PT.

6

SOB.

_____________

_____________

_________________

________________

7

NIEDZ.

_____________

_____________

________________

________________

8

PON.

9

WT.

10

ŚR.

11

CZW.

12

PT.

13

SOB.

_____________

_____________

_________________

________________

14

NIEDZ.

_____________

_____________

_________________

________________

15

PON.

16

WT.

17

ŚR.

18

CZW.

19

PT

20

SOB.

_____________

_____________

_________________

________________

21

NIEDZ.

_____________

_____________

________________

________________

22

PON.

23

WT.

24

ŚR.

25

CZW.

26

PT

27

SOB.

_____________

_____________

_________________

________________

28

NIEDZ.

_____________

_____________

_________________

________________

29

PON.

30

WT.

31

ŚR.

OGÓŁEM LICZBA GODZIN :
* niepotrzebne skreślić

……………………dnia ………………
………………………………………………..
(podmiot organizujący usługi opiekuńcze)

Załącznik Nr 3c
do zapytania ofertowego
……………………………………….
Zał. Nr 2 ( do faktury VAT/rachunku )

( pieczątka podmiotu organizującego usługi opiekuńcze)

KARTA PRACY OPIEKUNA
ZA MIESIĄC …............. 2021 ROKU
IMIĘ I NAZWISKO ŚWIADCZENIOBIORCY: …………..………………………………………..
ADRES ZAMIESZKANIA ŚWIADCZENIOBIORCY: …..…………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: ….………………………………………………………………..
NUMER TELEFONU OPIEKUNA: …………………………………………………………………

Lp.

Dzień
tyg.

1

PON.

2

WT.

3

ŚR.

4

CZW.

5

PT.

6

SOB.

7

NIEDZ.

8

PON.

9

WT.

10

ŚR.

11

CZW.

12

PT.

13

SOB.

14

NIEDZ.

15

PON.

16

WT.

17

ŚR.

Czas pracy
Czas pracy
godzinach
od - do

Podpis

w Ilość
godzin świadczeniobiorcy
dziennie

Podpis opiekuna

18

CZW.

19

PT

20

SOB.

21

NIEDZ.

22

PON.

23

WT.

24

ŚR.

25

CZW.

26

PT

27

SOB.

28

NIEDZ.

29

PON.

30

WT.

31

ŚR.

OGÓŁEM LICZBA GODZIN :
* niepotrzebne skreślić

……………………dnia ………………
………………………………………………..
(podmiot organizujący usługi opiekuńcze)

