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 Wągrowiec, dn. 27 listopada 2020 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. poz. 1843 z 2019 r. ze zm.)  

– zwanej dalej ustaw Pzp 

 

„Świadczenie w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na  podstawie decyzji 

administracyjnych MOPS Wągrowiec." 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Miejska Wągrowiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu 

ul. Krótka 4c 

62-100 Wągrowiec 

tel. 67-262-08-85 

e - mail: mops@mops.wagrowiec.eu 

godziny urzędowania: w poniedziałek od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 

15:30,  w piątek od 7:30 do 14:30 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako 

zadanie własne gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi jako zadanie  zlecone gminie dla osób korzystających z usług Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Usługi będące przedmiotem zamówienia 

obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi.  

Usługi odbywać się będą na terenie miasta Wągrowca w lokalu będącym w dyspozycji 

Wykonawcy. Lokal przeznaczony do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi musi być zlokalizowany na terenie miasta Wągrowca.  

W wyjątkowych przypadkach jeśli wymaga tego specyfika danej usługi zajęcia mogą być 

prowadzone w miejscu zamieszkania osoby uczestniczącej w realizacji specjalistycznych 

usług opiekuńczych.  

Liczba godzin określona zleceniem jest czasem efektywnie przepracowanym przez 

Zleceniobiorcę.  
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Zamówienie będzie obejmowało zadania składające się na przedmiot zamówienia. 

2a.Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi mają swoim zakresem obejmować: 

 Rehabilitację fizyczną dla około 22 osób łącznie: w tym 11 osób dorosłych oraz 11 dzieci     

w ilości godzin wynikających  z zapotrzebowania 

 Rehabilitację metodą  Voyty  dla około 5 osób w tym: 1 osoby dorosłej oraz 4 dzieci           

w ilości godzin wynikających  z zapotrzebowania. 

 Rehabilitację metodą  Bobath dla 1 dziecka w ilości godzin wynikających                           

z zapotrzebowania 

 Terapię logopedyczną dla około 11 osób w tym: 2 osób dorosłych oraz 9 dzieci w  ilości 

godzin wynikających z zapotrzebowania. 

 Terapię ręki  dla około 7 dzieci w ilości godzin wynikających z zapotrzebowania. 

 Terapię  psychologiczną dla około 6 dzieci w ilości godzin wynikających                           

z zapotrzebowania. 

 Terapię poznawczo – behawioralną dla około 3 dzieci w ilości godzin wynikających                                

z zapotrzebowania.  

 Integrację sensoryczną dla około 6 dzieci w ilości godzin wynikających                             

z zapotrzebowania. 

 Terapię pedagogiczną dla około 2 dzieci w ilości godzin wynikających                              

z zapotrzebowania. 

 Terapię biofeedback dla 1 dziecka w ilości godzin wynikających z zapotrzebowania. 

 

Zamówienie podzielone jest na 10 części. Wykonawca może złożyć ofertę (według wzoru 

formularza ofertowego) na jedną lub kilka części. Wykonawcy mogą tworzyć konsorcjum. 

Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom części zamówienia.  

Wszystkie podane w ogłoszeniu zadania będą realizowane w ramach bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 

2b. Zapotrzebowanie w poszczególnych częściach na  2021 rok 

1. Rehabilitacja fizyczna  (1636 szacunkowa ilość godzin rocznie, z tego 1376 godzin 

świadczonych w miejscu zamieszkania).  

2. Rehabilitacja metodą Voyty (316 szacunkowa ilość godzin rocznie, z tego 246 godziny 

świadczone w miejscu zamieszkania). 

3. Rehabilitacja metodą Bobath (240 szacunkowa ilość godzin rocznie, z tego 240 godzin 

świadczonych w miejscu zamieszkania). 
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4. Terapia logopedyczna  (268 szacunkowa ilość rocznie) 

5. Terapia ręki  (168 szacunkowa ilość godzin rocznie ) 

6. Terapia  psychologiczna  (208 szacunkowa ilość godzin rocznie) 

7. Terapia poznawczo – behawioralna (80 szacunkowa ilość godzin rocznie)  

8. Integracja sensoryczna  (120 szacunkowa ilość godzin rocznie) 

1. Terapia pedagogiczna (40 szacunkowa ilość godzin rocznie) 

2. Terapia biofeedback (20 szacunkowa ilość  godzin rocznie). 

 

Realizacja zamówienia wymaga Wykonawcy, który dysponuje zapleczem personalnym, 

spełniającym wymagania wynikające z § 3 ust. 1, 2 i  3 Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

tj.: 

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby 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. 

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą 

posiadać co 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 niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które 

zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co 

najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną 

możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi 

wymagane kwalifikacje. 

Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć i używanych zestawów/ przyrządów sala 

powinna mieć odpowiednią powierzchnię wystarczającą do wykorzystania sprzętu 

podwieszanego, zapewniającą swobodę ruchów, pomieszczenie nie powinno posiadać filarów 
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ani słupów stwarzających realne zagrożenie dla osób korzystających ze specjalistycznych 

usług opiekuńczych. Wykonawca jest zobowiązany realizować usługi w reżimie sanitarnym 

mając na względzie  przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID – 19, stosując się            

w pełni do obowiązujących w tym zakresie przepisów.   

Podczas świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wykonawca, powinien umożliwić 

uczestnictwo  w nich opiekunowi osoby korzystającej z usług. 

Zamawiający wymaga, aby usługa świadczona była przez osoby biegle posługujące się 

językiem polskim.   

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 85.00.00.00-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak / nie 

 

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak / nie 

 

5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:   

Od 2 stycznia 2021 lub od dnia wskazanego w umowie  do 31.12.2021 r. lub do dnia 

wyczerpania środków finansowych stanowiących graniczną wartość umowy.  

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23, art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp oraz 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, wskazane w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.:  

a) dotyczy osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do 

realizacji przedmiotu zamówienia posiadały udokumentowane co najmniej 

półroczne doświadczenie w zawodzie psychologa, logopedy, pedagoga  

w placówkach terapii lub w placówkach oświatowych, do której uczęszczają dzieci 

i młodzież. Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 

również spełniać wymagania zawarte w innych przepisach prawa polskiego (np. 

fizjoterapeuci z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty), muszą posiadać prawo do 

wykonywania zawodu. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę kilku osób, które będą 

skierowane do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia do 

oceny ofert Zamawiający obliczy medianę doświadczenia zawodowego osób 

kierowanych do realizacji usług.  

b) dotyczy pomieszczenia (zaplecza technicznego) jakim będzie dysponował 

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że 
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Wykonawca spełnia warunek jeśli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

będzie  realizował usługi w pomieszczeniach wyposażonych w specjalistyczny 

sprzęt i pomoce terapeutyczno – dydaktyczne niezbędne do prowadzenia terapii 

indywidualnej. Wykonawca musi posiadać tytuł prawny na mocy, którego może 

dysponować tym lokalem i prowadzić tam zajęcia wynikające z zakresu 

przedmiotu zamówienia. Ze względu na obowiązujące przepisy lokal, w którym 

prowadzone będą zajęcia musi być położony na terenie miasta Wągrowca  

Wymagania tego nie muszą spełniać wykonawcy, którzy będą świadczyć usługi „u 

klienta w miejscu zamieszkania” – tj. świadczenie usług z zakresu części I, II i III 

zamówienia. 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 

nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. 

7. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do ogłoszenia, 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 2 do 

ogłoszenia),  

o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca: 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 

pkt 1oraz  

- spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b. 

c) oświadczenie o posiadaniu lokalu na terenie miasta Wągrowca dla części IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, i X, a w przypadku części I, II i III oświadczenie o świadczeniu usług w 

domu klienta. (Załącznik nr 4 do ogłoszenia),  

d) oświadczenie o spełnianiu warunków oraz posiadaniu uprawnień do wykonywania 

zawodu przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, 

e) dyplomy, uprawnienia lub inne dokumenty potwierdzających posiadane uprawnienia 

do wykonywania zawodu,  

f) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę wymogów sanitarnych związanych          

z przeciwdziałaniem COVID - 19 

g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, 

h) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, 
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8. Kryteria oceny ofert:  

Oferty oceniane będą zgodnie z poniższym wzorem. Zamawiający ustalił dwa kryteria oceny 

ofert. Kryterium nr 1 – cena – waga 60 %, kryterium nr 2 – doświadczenie wykonawcy           

w zakresie świadczenia usług w zakresie przedmiotu zamówienia – waga – 40 %. 

8.1.  Kryterium oceny ofert nr 1 – cena (C) – max 10 pkt, waga 60 % 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów 10 (dziesięć). Oferty będą 

oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną wg. wzoru: 


 C

 C

OB

NC 10 (max. liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

gdzie: 

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

8.2.  Kryterium oceny ofert nr 2 – doświadczenie osób skierowanych do realizacji 

usługi (D) –     max 10 pkt, waga 40 %. 

- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt. 

- powyżej 12 miesięcy do 48 miesięcy – 5 pkt 

- powyżej 48 miesięcy – 10 pkt.  

Oferty będą oceniane według wzoru: 

OKbo=Cx60% + Dx40% 

Gdzie OKbo – ocena końcowa badanej oferty.  

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku lub z większą dokładnością jeżeli przy zastosowaniu ww. 

zaokrąglenia nie wystąpi różnica w ilości przyznanych punktów z zachowaniem zasady 

zaokrągleń matematycznych.  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 10 pkt.  

Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą ilość punktów, wówczas wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

dodatkowych.  
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9. Termin związania ofertą: 30 dni 

 

10. Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, przez posłańca lub za pomocą operatora pocztowego do 

siedziby Zamawiającego, tj. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wągrowiec, 

ul. Krótka 4c,   w  terminie do dnia 9 grudnia 2020 roku, do godz. 09:30 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym    i opisanym: 

Nadawca: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec 

 

oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości 

poniżej 750.000 euro na 

„Świadczenie w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na  podstawie decyzji 

administracyjnych MOPS Wągrowiec." 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert  9 grudnia 2020 roku, godz.10:30 

 

11. Otwarcie ofert  

Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2020 roku godz. 10:30 w  pokoju nr 8  w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec 

 

12. Informacje dodatkowe:  

1) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach będzie wzywał oferentów do złożenia 

uzupełnienia brakujących dokumentów.   

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału określone 

w ogłoszeniu oraz samodzielnie wykonał przedmiot umowy. 

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian w umowie w zakresie liczby zleconych do 

wykonania godzin świadczenia usług.  
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4) W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą świadczącym usługi w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia objętym przedmiotowym postępowaniem 

Zamawiający może udzielić zamówienia na świadczenie ww. usług innemu wykonawcy, 

który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu po stawkach określonych w jego 

ofercie.   

5) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych godzin świadczenia usług po stawkach 

jednostkowych określonych w ofercie złożonej w przedmiotowym postepowaniu.  

6) W przypadku odmowy przez dotychczasowego Wykonawcę świadczenia usług 

dodatkowych Zamawiający może udzielić zamówienia na świadczenie ww. usług innemu 

wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu po stawkach 

określonych w jego ofercie.   

13. Osoba do kontaktu: Renata Nawrocka Tel. 67 2680991, 665 640 864 

14. Wzór umowy  stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 

15. Wykonawcy składający wspólnie ofertę.  

a) muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;  

b) muszą wspólnie wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

c) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie 

pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;  

d) Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców, oceniane będą łącznie ich kompetencje lub uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

oraz zdolność techniczna lub zawodowa.  

 niepotrzebne skreślić 

27 listopada 2020 Grzegorz Tomaszewski 

(Data, podpis kierownika Zamawiającego) 


