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Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z siedzibą w  Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 

tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 
 

 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych  

. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.)  
 
 

ZAPRASZA  
 

do złoŜenia oferty cenowej na zadanie pn. 
Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze 

 
I. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1.1 Ofertę naleŜy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
1.2 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje moŜliwość 
przekazania oferty   faxem na nr (075) 77 12 508 lub pocztą elektroniczną na adres 
opswegliniec@poczta.onet.pl 
1.3 Ceny podane w ofercie mają być wyraŜone liczbowo i słownie. 
1.4 Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania w 

zakresie usług opiekuńczych zwykłych.  
2. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług opiekuńczych zwykłych – średnio 450 godzin 

miesięcznie w dni powszednie.  
3. Osoby objęte opieką zwykłą – 20 podopiecznych - zamieszkują na terenie Gminy 

Węgliniec tj.: 
a) Węgliniec – 5 podopiecznych 
b) Czerwona Woda  - 2 podopieczny 
c) Stary Węgliniec – 2 podopiecznych 
d) Jagodzin – 1 podopiecznych 
e) Ruszów – 8 podopiecznych 
f) Zielonka – 1 podopieczny 
g) Piaseczna -1   - podopieczny 
 
4.Wykonawca wykonuje usługi 5 dni w tygodniu , tzn. w dni powszednie oprócz sobót, 
niedziel i świąt. 
5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków opiekunki domowej zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego zaproszenia 
 
III. Wykonawca powinien: 
1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz  osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 



3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 
IV. Wykonawca dołączy do oferty: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wczesnej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu do składania ofert  
2. wykaz osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz zakres wykonywanych 
przez nich czynności według załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
 
V. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 
 
VI. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 
     
 Cena-  100%. 
 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
     
1.Cena oferty – stawka godzinowa za usługi opiekuńcze. 
2.Stawka godzinowa obejmuje wynagrodzenie opiekuna, dojazd do podopiecznego i 
wszystkie inne koszty związane w wykonywaniem zadań wymienionych w załączniku nr 1 do 
niniejszego  
 
VIII . Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres waŜności umowy i nie 
podlega waloryzacji w okresie jej trwania, 
 
IX. Miejsce i termin złoŜenia oferty: 
1 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia  20 grudnia  2010 r. do 
godz.12.00. 
2 Oferta złoŜona  po terminie podanym w pkt.1 nie będzie rozpatrywana, przez 
Zamawiającego. 
3 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed 
terminem upływu jej składania. 
 
X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : 
- Krystyna Kopania – pracownik   Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Węglińcu, ul. Sikorskiego 40,  tel. (075) 77 12 144. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. nr 2 do zaproszenia  

 
……………………………………. 

(miejscowość, data) 
……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                                       

…………………………………. 
………………………………… 
………………………………… 

(nazwa i adres zamawiającego) 
 

OFERTA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złoŜenia oferty cenowej na zadanie pn.:   

Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia  za cenę: 
Stawka brutto ( z podatkiem VAT) - ___________ zł/ 1 godzinę x 450 godzin =  
 
___________________zł brutto (słownie:……………………………...……     ……),     
 
w tym podatek VAT w kwocie ………….zł (słownie:… …………………………….). 

 
2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od 01.01.2012r. do 

31.12.2012r.  
3. Oświadczam , Ŝe zawarte w „Zaproszeniu do złoŜenia oferty” warunki akceptuję i 

zobowiązuję się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w 
warunkach. 

4. Oświadczam, iŜ posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
5. Załącznikami do oferty są: 

         …………………………………… 
         …………………………………… 
         …………………………………… 
  
 
 

                        ……………………………….. 
  ( podpis upowaŜnionego 

             przedstawiciela wykonawcy) 
  
 
 
 
 
 
 



Zał. Nr 3 do zaproszenia 
 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami 

 
 

Lp Imię i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe  

Doświadczeni
e w latach 

Wykształcenie Zakres  
wykonywanych 
 czynności  

Podstawa 
dysponowania 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 
 
 
 

Data 
 

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-
ych) do reprezentowania Wykonawcy * 

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do zaproszenia 
UMOWA   nr 

W dniu __________ w Węglińcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Węglińcu, z siedzibą ul. Sikorskiego 40 59-940 Węgliniec reprezentowany przez: 
1.Kierownika MGOPS w Węglińcu - GraŜynę Sroka 
przy kontrasygnacie  
Gł. Księgowej - Monikę Puzon 
zwanym dalej "Zamawiającym". 
a  
 
_________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą" 
została zawarta umowa następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi opiekuńcze zwykłe w 
zakresie określonym w zaproszeniu do złoŜenia oferty . 

§2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają stawkę ______ zł brutto za l 

godzinę usług zwykłych. 
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym, przy czym Zamawiający zapłaci 

wykonawcy za faktycznie wykonane usługi, rozliczając ilość przepracowanych godzin w 
danym miesiącu. Liczba zrealizowanych godzin będzie ustalana na podstawie 
miesięcznego zestawienia wykonanych usług z załączonymi kartami pracy. 

3. Stawka, o której mowa w pkt.l. nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do 
niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą 
waloryzowane w okresie realizacji umowy. 

4. NaleŜne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury, wystawianej 
raz w miesiącu. Faktura powinna być adresowana do Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzone przez Zamawiającego „Miesięczne 
zestawienie godzin świadczonych usług". 

6. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.   

7. Błędnie wystawiona faktura lub brak „Miesięcznego   zestawienia   godzin   
świadczonych   usług"   spowodują   naliczenie ponownego dniowego terminu płatności 
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

8. Opóźnienie w zapłacie naleŜności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 
9. Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się zlecone usługi wykonywać z naleŜytą starannością oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi zasadami. 

§4  
 
 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od  01 .01.2012r. do 31.12.2012r. 

§5 



Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
-za  zwłokę  w  terminowym  wykonaniu  usługi   -   w  wysokości   0,03%  wynagrodzenia 
umownego za kaŜdy dzień zwłoki; 
-za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przez zamawiającego. 
-za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy - w wysokości  10% 
wynagrodzenia umownego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zaleŜnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście dokonanej szkody powstałej w wyniku 
wadliwej realizacji umowy. 
4. Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§6 
1. Oprócz  wypadków  wymienionych  Kodeksie  Cywilnym,   stronom  przysługuje  prawo 

odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:  
l. l .Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie  publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie, w tym wypadku, moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach; 
-zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 
-zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
-Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonywania usług oraz nie 
kontynuuje  ich, pomimo wezwania Zamawiającego, złoŜonego na piśmie; 
-w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy 
zawieraniu umowy - w tym przypadku Zamawiający moŜe ograniczyć równieŜ zakres 
rzeczowy  umowy. 
W w/w wypadkach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia 
podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od umowy, 
 l .2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
-Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 3 
miesięcy  od upływu terminu określonego umową; 
-Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny zatwierdzenia zrealizowanej ilości 
przepracowanych  godzin, 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
3.W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego 
roszczenia do Zamawiającego. 
4. .Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w 
terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia. 
5. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 
wystąpienia na drogę sądową. 

§7 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 



§8 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze 
stron. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                    WYKONAWCA 
 
 
 


