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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 usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – 

edycja 2023” dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu 

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.  

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 

2023 tj. – opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w miejscu 

zamieszkania osób niepełnosprawnych. 

Liczba godzin do realizacji świadczeń usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2023 dla jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin rocznie.. 

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

Wytchnieniowa” – 4 osoby  

Program w Gminie Miasta Sanoka będzie realizowany w formie świadczenie usługi „opieki 

wytchnieniowej” – edycja 2023 w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej. 

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą 

świadczyć: 

1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby 

niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w 

zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty 

zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023); 

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

bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, 

udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. 

3. Realizacja usługi - opieka wytchnieniowa - obejmuje świadczenie usług opieki wytchnieniowej 

przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 
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4. Usługa opiekuńcza w ramach przedmiotowego zamówienia - opieka wytchnieniowa - ma polegać 

na zapewnieniu opieki niepełnosprawnemu/osobie niesamodzielnej na czas, gdy nie może jej 

sprawować opiekun faktyczny, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku czy załatwienia 

codziennych spraw. 

5. Miejsce świadczenia usługi odbywać będzie się w miejscu zamieszkania/przebywania osoby 

niesamodzielnej na terenie Gminy Miasta Sanoka. 

6. Częstotliwość świadczenia usług przez daną osobę będzie uzależniona od zgłoszonego 

zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, w związku z powyższym 

możliwa jest sytuacja, w której w danym okresie czasu nie będą świadczone usługi przez osobę 

wykonującą usługi z uwagi na brak zainteresowania osoby skorzystaniem z danej usługi opieki 

wytchnieniowej. Przy czym nie może przekroczyć w ramach niniejszego zamówienia ustanowionej 

ogólnej liczby godzin, składającej się na całość przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem 

dopuszczalności zmian w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o ilość godzin świadczonych 

usług w ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia. 

8. Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel 

powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1812), zwanej dalej „ustawą o FS”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. 

wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. 

9. Osobista, stała opieka nad dorosłą osobą, której niepełnosprawność związana jest z szerokim 

spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo 

często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie 

rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności 

związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia 

psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, 

zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych 

aspiracji. 

12. Usługa opieki wytchnieniowej musi być prowadzona z zachowaniem podmiotowości osób 

niepełnosprawnych oraz ich niezależności. 
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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 

niepełnosprawnych 

40 punktów 

 

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 
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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 

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 opieki wytchnieniowej; 

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 opieki wytchnieniowej.” 

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. 
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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 

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 

mailto:sekretariat@mops.sanok.pl
mailto:iod@mops.sanok.pl
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ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa – 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 „Opieka 

Wytchnieniowa – 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 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 

 


