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32-440 Sułkowice, ul. Sportowa 45 
tel. 12 272-50-20 REGON 356762932 

  

 

DA. 261.4.4.2022 Sułkowice, 10.02.2022r. 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej1 na zakup opasek 
monitorujących z systemem abonenckim dla Seniorów oraz przeszkolenie 

w zakresie obsługi w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora na 
rok 2022”. 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) 
zapraszamy do złożenia propozycji cenowej: 

Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach,  
 ul. Sportowa 45, 32-440 Sułkowice 

1.  Przedmiot i zakres zamówienia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach planuje zakup ok. 40-50 szt. opasek 
monitorujących na nadgarstek z systemem abonenckim dla Seniorów oraz przeszkolenie w 
zakresie obsługi w ramach programu: „Korpus Wsparcia Seniora”. 

Opaska powinna być niezależnym urządzeniem, nie wymagającym posiadania telefonu 
komórkowego lub stacjonarnego przez Seniora, wyposażona w ładowarkę oraz zawierać 
minimalne wymagania takie jak: 

 - przycisk bezpieczeństwa-sygnał SOS, 

 - detektor upadku, 

 - czujnik zdjęcia opaski, 

 - lokalizator GPS, 

 - funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

 - funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej 
powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.  

 
Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną dostarczonego sprzętu oraz w razie 
konieczności zapewni sprzęt zastępczy o takich samych parametrach dla zachowania 
ciągłości usługi. Okres udzielonej gwarancji na paski wynosi min. 24 miesiące.  
 
Wykonawca dostarczy opaski na własny koszt w formie wysyłkowej lub osobiście                         

 
1 Niniejsza informacja nie stanowi ofert w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na 
wykonanie ww. usługę. 



w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od zamówienia przesłanego                      
e-mailem przez pracownika Zamawiającego.  

Każda opaska powinna być połączona z usługą operatora pomocy 24h na dobę poprzez. 
nadzór, rejestrację i przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przesyłanych z opasek 
bezpieczeństwa a także podejmowanie adekwatnych do konkretnego zgłoszenia czynności.  
 

Operator kart SIM powinien zostać wybrany w zależności od zasięgu GSM/LTE w danej 
miejscowości Gminy Sułkowice. 

Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 
obsługi opasek monitorujących oraz zasad świadczenia i funkcjonowania systemu 
abonenckiego. 

2.  Termin wykonania 

Od daty podpisania umowy z Ministerstwem do 31.12.2022r.  

3.  Kryteria wyboru oferty 

 Spełnienie wszystkich wymagań i najniższa cena.  

4.  Sposób oraz termin złożenia oferty 

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu oraz: 

1) złożyć w siedzibie Zamawiającego lub 
2) przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, 32-

440 Sułkowice lub 
3) przesłać na adres poczty elektronicznej: ops@sulkowice.pl. 

do dnia: 14.02.2022r, do godziny 10:00 

5.  Koszt usługi 

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie 
z ustawą z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106). 

DYREKTOR 
Ośrodka Pomocy Społecznej  

Józefa Bernecka 
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