Koszalin, dn. 02.01.2018r.

Zapytanie o cenę – szacowanie wartości zamówienia
na
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”
Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na nasze zapytanie, które ma na celu oszacowanie wartości zamówienia,
polegające na rozeznaniu rynku.
W załączonym formularzu ofertowym prosimy o podanie szacunkowej ceny brutto za wykonanie jednej godziny
świadczenia usługi.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień(CPV)
85320000-8 - Usługi społeczne
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych (dalej: usługi) osobom
niesamodzielnym w ramach projektu pn.: „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” nr RPZP.07.06.00-32K006/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Umowa zostanie zawarta pod warunkiem pozyskania do projektu osoby niesamodzielnej w okolicy zamieszkania
opiekuna oraz wyrażenia zgody na opiekę przez osobę niesamodzielną lub jej opiekuna faktycznego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
Wykonawca składając ofertę zgłasza gotowość do rozpoczęcia świadczenia usług.
Złożenie oferty przez Wykonawcę nie obliguje Zamawiającego do podpisania umowy z Wykonawcą. Rozpoczęcie
świadczenia usług rozpoczyna się po podpisaniu trójstronnego kontraktu pomiędzy Zamawiającym, osobą
niesamodzielną i Wykonawcą.
Ostatecznej kwalifikacji osoby niesamodzielnej do projektu oraz przydzielenie jej do danego opiekuna/wykonawcy
dokonuje Zamawiający.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy
świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.
Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach
domowych i życiowych, w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
pomoc w praniu odzieży i bielizny;
pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach
urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
odwiedziny w szpitalu.

Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę,
w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe
samopoczucie).
Usługi opiekuńcze będą realizowane w okresie od 12.01.2018 do 31.03.2018r. 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania
osoby niesamodzielnej, będącej uczestnikiem projektu. Osoby objęte usługami opiekuńczymi zamieszkują na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Przewiduje się, że osoba świadcząca usługi będzie sprawować opiekę nad jedną
lub więcej osobą niesamodzielną.
1 Z 2

Osobą świadczącą zostanie kandydat, który odbył minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np.
przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej
mienie). Szkolenie przeprowadzone zostanie po podpisaniu umowy w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych podlega indywidualnemu dokumentowaniu w formie papierowej
i obejmuje w szczególności:
a)

indywidualny zakres usług opiekuńczych w formie wykazu czynności opiekuńczych, sporządzany przez osobę
świadczącą usługi,
b) ewidencję wykonania zleconych czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą usługi
opiekuńcze.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania części, lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zasady świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Czas trwania 1 godz. wykonywania usługi wynosi 60 minut,
Cena za 1 godzinę wykonywania usługi, ustalona jest w wysokości 13,70 brutto.
Usługa na rzecz 1 osoby niesamodzielnej wynosi minimum 1 godz. dziennie
Łączna ilość godzin świadczonych w miesiącu na rzecz 1 osoby niesamodzielnej nie może przekroczyć 35,
Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek projektu o współfinansowaniu projektu ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania dokumentacji związanej
z prowadzonym wsparciem oraz bieżącego informowania w formie pisemnej o występujących problemach
i trudnościach w realizacji zadań,
Wykonawca po podpisaniu umowy będzie zobowiązany do stosowania narzędzi udostępnionych przez
zamawiającego.
Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do przedstawienia raz w miesiącu karty czasu pracy wg wzoru
dostarczonego przez Zamawiającego oraz wystawienia Zamawiającemu rachunku/faktury z wykonanej usługi.
Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone ewidencją przepracowanych godzin potwierdzoną
podpisem osoby niesamodzielnej oraz opiekuna.

2. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania usługi ustala się od dnia 12.01.2018r. do dnia 31.03.2018r.
3. Termin składania ofert:
Prosimy o złożenie formularza ofert w terminie do dnia 03.01.2018 do godziny 15:00 w siedzibie Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej przy ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin, lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sekretariat.koszalin@caritas.pl/

Ks. Tomasz Roda
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
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