
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 01-10-2018 

Numer ogłoszenia 

1138634 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Busku - Zdroju, ul. Kościuszki 2A, 28-100 Busko-Zdrój – sekretariat, w 
terminie do dnia 01.10.2018r. do godz. 10:00. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Tomasz Meus 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia 

662 033 588 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Zrealizowanie minimum 960 godzin – dla 20 Uczestników Projektu w 
miejscu zamieszkania w okresie od 08 października 2018r. do 31 stycznia 
2020r. (min. 3h miesięcznie /na 1 osobę). 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 



Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi 
usprawniająco - rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój 

Przedmiot zamówienia 

1. Zrealizowanie minimum 960 godzin – dla 20 Uczestników Projektu w 
miejscu zamieszkania w okresie od 08 października 2018r. do 31 stycznia 
2020r. (min. 3h miesięcznie /na 1 osobę). 
 
2. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia, oddzielnie do każdego 
zadania winien dysponować i zapewnić: 
• lokal przeznaczony na biuro czynne od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.00 – 16.00 z podaniem adresu lokalu, 
• koordynatorem odpowiedzialnym za organizację usług i kontrolę ich 
jakości, zatrudnionym na umowę o pracę, z minimum 12 miesięcznym 
doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami starszymi, chorymi i 
niepełnosprawnymi,  
• Czas wejścia rehabilitanta w środowisko od momentu zgłoszenia przez 
MGOPS zapotrzebowania na świadczenie usług nie może być dłuższy niż 
24 godziny. 
• Czas pracy rehabilitanta liczy się od momentu rozpoczęcia świadczenia 
usługi społecznej.  
• Do czasu pracy rehabilitanta nie doliczamy czasu związanego z dojazdem 
do miejsca realizacji usługi społecznej 
• Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca przedstawi 
miesięczny harmonogram realizacji usług społecznych do każdego zadania 
na miesiąc kolejny. Harmonogram każdorazowo musi zostać zatwierdzony 
przez Zamawiającego do realizacji.  
• Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji 
dotyczącej przeprowadzonych usług społecznych. 
• Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród Uczestników 
oceny przebiegu realizacji usług społecznych m.in. poprzez ankiety 
oceniające.  
• Zamawiający nie wyklucza udziału w Projekcie Uczestników z 
zaburzeniami psychicznymi.  



• Przez godzinę świadczenia usług społecznych Zamawiający rozumie 
godzinę zegarową świadczoną u klienta. 

Kod CPV 

85000000-9 

Nazwa kodu CPV 

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

85312500-4 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 08.10.2018r. od 31.01.2020r. 
lub od dnia w którym będzie możliwe zawarcie umowy z wybranym 
wykonawcą. 

Załączniki 

 Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu 

 SIWZ 
 Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 
 Załącznik nr 2 oferta cenowa-1 
 Załącznik nr 8 wykaz osób-1 
 Załącznik nr 7 Wykaz usług 
 Załącznik nr 6 projekt umowy 
 Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań 
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Nie podleganie wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Wiedza i doświadczenie 

a) wykonanych usług: 
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
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określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
tym okresie wykonał lub wykonuje usługę: 
– jedną usługę z zakresu usług opiekuńczych lub rehabilitacyjnych dla osób 
chorych lub starszych lub niepełnosprawnych, których sumaryczna wartości 
brutto wynosiła: 60.000,00 zł.  
 
Do każdej pozycji wskazanych usług należy załączyć dowody określające, 
czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. 
 
 
Zamawiający wyraża zgodę aby dla każdego z zadań Wykonawca wykazał 
się maksymalnie trzema usługami które łącznie potwierdzą wymagany 
zakres i wartość. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
publicznego: 
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać osoby, skierowane 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje co najmniej: 
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 
REHABILITANCI.  
min. 5 osób posiadająca min. jedną z poniższych kwalifikacji:  
– specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej, 



– fizjoterapeuta, 
– technik fizjoterapii 
– lub inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć 
określone specjalistyczne usługi z zakresu rehabilitacji.  
Oraz spełniają łącznie następujące warunki: 
a) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych; 
b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej; 
c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
 
Wykształcenie: min. średnie medyczne, umożliwiające wykonanie zadań z 
zakresu usług rehabilitacyjnych. 
Doświadczenie: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w 
świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych / 
niepełnosprawnych. 
 
- wszystkie osoby muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. 
 
Doświadczenie: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w opiece nad 
osobami niesamodzielnymi/ niepełnosprawnymi. 

Warunki zmiany umowy 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od 
Wykonawcy 

x Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: 
1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego 
wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 
2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 (Załącznik nr 3 i 4 SIWZ). 
3. Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest 
przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo 
upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  
x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki 
podmiotowe – składane  
na wezwanie Zamawiającego. 
1. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z 
dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług 9.4.2 a) – 
Załącznik nr 7 SIWZ.  



2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) – Załącznik nr 8 SIWZ. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

l.p. Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta 
za dane kryterium 
1 Cena brutto 
Liczba punktów = Cn/Cb x 80 
gdzie: 
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
- Cb – cena oferty badanej 
- 80 wskaźnik stały 80% 80 pkt. 
2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 
 
Za wykazanie się 3 REHABILITANTEMI (z ilości osób wymaganych do 
złożenia wraz z Ofertą) spełniającymi pozostałe wymogi SIWZ, 
posiadającymi doświadczenie zawodowe  
w świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla osób starszych / 
niepełnosprawnych (sumaryczna ilość przerw nie przekroczyła 12 miesięcy) 
w okresie ostatnich 60 miesięcy przez co najmniej: 
• 12 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
• 24 miesiące Wykonawca otrzyma 10 pkt. 
• 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 pkt. 
 
UWAGA!  
• Warunkiem przyznania punktów jest posiadanie wymaganego 
doświadczenia przez wszystkie osoby kryterium za które przyznawane są 
punkty.  
 
• Wykonawca tą samą osobą może wykazać się tylko do jednego Zadania.  
 
• Brak przedłożenia wykazu wraz z ofertą uniemożliwi przyznanie 
Wykonawcy punktów w tym kryterium gdyż do punktacji wykaz osób nie 
podlega uzupełnieniu.  
20% 20 pkt. 



Wykluczenia 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy tj. nie są powiązani 
osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej; 
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie 
Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do 
Zaproszenia. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

GMINA BUSKO - ZDRÓJ/ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W BUSKU - ZDROJU 

Adres 

Tadeusza Kościuszki 2a 

28-100 Busko-Zdrój 
świętokrzyskie , buski 

Numer telefonu 

413784442 

Fax 

413701365 

NIP 



6551078722 

Tytuł projektu 

Rodzina Wspólna Troska 

Numer projektu 

RPSW.09.02.01-26-0022/17-00 

 


