Sułkowice, dnia 26.04.2019 r.

Znak: DA.261.3.2.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z późn.zm.), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej:

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach
32-440 Sułkowice, ul. Sportowa 45
Przedmiot i zakres zamówienia:
Podmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla 3 klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej w ilości 6 godzin dziennie w tym :
1) na terenie Harbutowic – dla jednego klienta 2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku,
2) na terenie Harbutowic – dla jednego klienta 2 godziny dziennie 2x w tygodniu,
3) na terenie Krzywaczki – dla jednego klienta 2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.
Ze względu na charakter zamówienia dopuszcza się możliwość składania oferty dla każdego
klienta oddzielnie.
Praca będzie obejmowała między innymi:
• pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych (przygotowanie posiłków, zakupy artykułów
spożywczych i środków czystości itp.),
• zaspokojenie potrzeb higieniczno-sanitarnych,
• utrzymywanie w czystości i dokonywanie bieżących porządków w mieszkaniu,
• kontakt z lekarzem rodzinnym w tym zamawianie wizyt, kontakt z pielęgniarką
środowiskową,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Liczba klientów oraz dokładna liczba godzin uzależniona jest od zgłoszonych potrzeb
i wydanych w tym zakresie decyzji.

Wymagania: mile widziane doświadczenie w
niepełnosprawnymi.

pracy z osobami starszymi,

Termin wykonania: od 09.05.2019r.
Kryteria wyboru oferty: Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przekazać ją:
elektronicznie (na adres: ops@sulkowice.pl) lub złożyć w siedzibie
Zamawiającego Sułkowice, ul. Sportowa 45, 32-440 Sułkowice do dnia:
06.05.2019r.
Warunki płatności: Umowa cywilno-prawna; płatność do 14-go dnia od dostarczenia
rachunku za wykonanie usługi za dany miesiąc.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

Niniejsze rozeznanie rynku nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Rozeznanie nie
zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie stanowi zobowiązania
do zawarcia umowy.
(-)
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sułkowicach
Józefa Bernecka

………………………………………..
(nazwa wykonawcy, adres)

…………………………
(miejscowość, data)

Ośrodek Pomocy Społecznej
32-440 Sułkowice, Sportowa 45

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zatrudnienie
osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej” (na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę
: …………………… brutto zł
(słownie: …………………………………………………..)
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do propozycji są:
……………………………..
……………………………..
……………………………………………
podpis wykonawcy
* - Jeżeli nie dotyczy – pozostawić niewypełnione.

