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 Sanok, 08.03.2023 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku 

ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 

38-500 Sanok 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000 złotych netto i zgodnie z art. 2 ust. 

1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2022 r. poz. 

2185 z poźn. zm ) nie podlega jej przepisom. 

2. Zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1781),Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

/ UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UEL Nr 

119,s 1. 

3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku z siedzibą – ul. Zaułek Dobrego Wojaka 

Szwejka 4, 38-500 Sanok 

4. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę 

fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która 

ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje 

odrzucenie oferty. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Monika Czyż 
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– tel.: 13-46-080-55, Iwona Szaszowska – tel.: 13-46-080-30 

 

III. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU: 

 

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 

2023 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2023.  

Liczba godzin do realizacji świadczeń usługi w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 60 godzin 

miesięcznie.. 

Planowana liczba poszukiwanych osób do świadczenia usług w ramach Programu „Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 3 osoby  

 

 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika: 

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: 

asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, 

terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub 

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia 

osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; 

Program ma na celu: 

1)  wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób 

niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, wydawane  na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo 

orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych; 

2)  możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

3)  ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do 
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podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; 

4)  przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w 

życiu lokalnej społeczności  np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 

rozrywkowych czy też sportowych. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

której adresatami są: 

1) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: 

a) o stopniu znacznym lub 

b) o stopniu umiarkowanym albo 

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. 

 

 Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy asystenta w: 

1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, 

praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia  

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, 

wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); 

2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 

3) załatwianiu spraw urzędowych; 

4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

5) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 

6) wykonywaniu czynności dnia codziennego;  

7) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej  

i czynnościach pielęgnacyjnych: 

a) myciu głowy, myciu ciała, kąpieli; 

b) czesaniu; 

c) goleniu; 

d) obcinaniu paznokci rąk i nóg; 

e) zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku; 

f) zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń; 

g) przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów; 
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h) słaniu łóżka i zmianie pościeli; 

8) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku 

samodzielnego zamieszkiwania): 

a) sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci; 

b) dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. 

informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów 

do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby 

niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie); 

b) myciu okien; 

c) utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie 

(np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna 

golarka, etc.); 

d) praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni 

(w obecności osoby niepełnosprawnej); 

e) podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go; 

f) transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły 

(wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej); 

9) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania: 

a) pchanie wózka osoby niepełnosprawnej; 

b) pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie 

drzwi); 

c) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym; 

d) pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu; 

e) asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do 

transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami; 

Program finansowany ze środków 
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f) transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta; 

10) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem: 

a) wyjście na spacer; 

b) asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, 

restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.; 
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c) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. 

rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, 

wypełnianiu formularzy); 

d) wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem 

się; 

e) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze; 

f) pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, 

ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni; 

g) wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby 

niepełnosprawnej). 

W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeby i preferencje 

uczestnika programu lub opiekuna prawnego. 

 

Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 

dni w tygodniu. 

 

Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 

90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach 

Programu. W czasie realizacji usługi przez asystenta pod jego opieką w tym samym może znajdować 

się tylko jeden uczestnik Programu. 

 

V. TEVRMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r. 

 
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

 
1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

 

Nr kryterium Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60 punktów 

2 Doświadczenie w realizacji 

usług skierowanych do osób 

40 punktów 
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niepełnosprawnych 

 

2.  Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.  

3. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena brutto 

Liczba punktów= Cn/Cb x 60 

gdzie: 

- Cn- najniższa cena spośród wszystkich ofert 

nieodrzuconych 

- Cb- cena oferty badanej 

-60- wskaźnik stały 

2 Doświadczenie w realizacji usług skierowanych 

do osób niepełnosprawnych (na podstawie np. 

umowy o pracę, umowy wolontariackiej, 

oświadczenia w przypadku opiekuna 

faktycznego), w tym zawodowe, wolontariackie 

lub osobiste, wynikające z pełnienia roli 

opiekuna faktycznego  

Do 6 miesięcy - 0 punktów  

powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy – 15 punktów 

powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy - 20 

punktów 

powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy - 25 

punktów 

powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy - 35 

punktów 
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powyżej 30 miesięcy – 40  punktów  

 

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny 

ofert.  

 
 

VII. WYMAGANA DOKUMENTACJA: 

 
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi w ramach AOON – edycja 2023; 

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie; 

3. Dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, kursy; 

4. Życiorys (CV); 

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni 

z praw publicznych; 

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 

7. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy 

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług AOON.” 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona 

jako cena brutto w polskich złotych. Ceny należy podać w pełnych złotych. Godzina usługi jest 

godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub 

dojścia do jego miejsca zamieszkania. 

 
 

IX. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Ofertę należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku drogą 

elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście, na adres ul. Zaułek Dobrego Wojaka 

Szwejka 4, 38-500 Sanok, do dnia 15.03.2023 r., do godz. 11.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane do kierującego ofertę. 

 
X. OCENA OFERT I KRYTERIA 

 
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Kryterium oceny oferty jest cena i doświadczenie w realizacji usług skierowanych do osób 
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niepełnosprawnych 

3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na 

formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na 

podstawie załączonych do oferty dokumentów. 

4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największa liczbę punktów. 

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje 

odwołanie. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny lub rozstrzygnąć postepowanie tylko w części, a Wykonawcy nie przysługuje w 

takim przypadku żadne roszczenie.  

 
 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)  informuję: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku 

reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka; adres Administratora danych osobowych: 38-500 Sanok, ul. 

Zaułek dobrego Wojaka Szwejka 4, tel. (13) 4608030 e-mail sekretariat@mops.sanok.pl; 

2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku wyznaczył inspektora ochrony danych. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych  – iod@mops.sanok.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą dla potrzeb realizacji Zamówienia na usługi społeczne w 

ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”, na podstawie  (art. 6 ust. 

1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) - 

realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej 

administratorowi.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane gromadzone w procesie realizacji Zamówienia na usługi społeczne w ramach „Asystent Osobisty 

Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”, będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych oraz Zarządzeniem Nr 26/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sanoku z dnia 18 września 2017 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu 

mailto:sekretariat@mops.sanok.pl
mailto:iod@mops.sanok.pl
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akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt; 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania czy ograniczenia przetwarzania Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody przysługuje w 

dowolnym momencie wobec danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody (pod warunkiem, 

że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych wynikających z art. 18 ust. 1 a-d Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) Cofnięcie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z  przepisami  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa z art. 22 RODO. 

 

 

 

 

 
 

Sporządziła: Monika Czyż/Specjalista ds. Kadr 

 


