
FORMULARZ ZP-400
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 X Zamieszczenie obowiązkowe
 Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 X Zamówienia publicznego
 Zawarcia umowy ramowej
 Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Adres pocztowy:
ul. 3 Maja 36b
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Czerwionka-Leszczyny 44-230 śląskie
Telefon: Fax:
0-32 431 20 39; 431 11 66
Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:
www.czerwionka-leszczyny.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Realizacja usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w 
BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl 



II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane  Dostawy  X 
Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego będzie świadczenie usług 
opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Realizacja usług opiekuńczych odbywać się będzie w miejscu 
zamieszkania klientów. Świadczone usługi opiekuńcze powinny obejmować 
pomoc i opiekę w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych 
wynikających ze stanu zdrowia osób wymagających opieki a zwłaszcza: 
utrzymywanie czystości w pomieszczeniu chorego, wietrzenie pomieszczeń, 
pranie bielizny pościelowej i odzieży chorego, pomoc przy czynnościach 
codziennej toalety, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 
dokonywanie zakupów, pomoc przy sporządzaniu posiłków, palenie w piecu w 
sezonie grzewczym i inne niezbędne usługi wynikające z sytuacji klienta 
objętego tą formą pomocy. Pomoc musi być świadczona w czasie 
najdogodniejszym dla klienta ze względu na jego indywidualne potrzeby wg 
godzin przyznanych decyzją administracyjną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej dla danej osoby. 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Glówny przedmiot 85.31.21.00-0
Dodatkowe przedmioty



II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

 Tak,  ilość częsci: 1  X Nie 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 Tak  X Nie 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 31/12/2008 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy)  
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1/ posiadają uprawnienia do 
wykonywania działalności objętej przedmiotem przetargu; 2/ posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia; 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte 
w art.22 ust.1 ustawy jw. i złożą w tym względzie stosowne oświadczenie według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Warunki udziału Wykonawców w 
postępowaniu będą oceniane na podstawie danych zamieszczonych w ofercie oraz na podstawie 
złożonych dokumentów oraz oświadczeń wymienionych powyżej i dołączonych do oferty 
według formuły spełnia/nie spełnia. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Do formularza oferty - zał. nr 4 - jako dokumenty uzupełniające należy dołączyć poniższe 
oświadczenia lub dokumenty: 1/ oświadczenie, że prowadzą działalność w zakresie 
świadczenia usług opiekuńczych co najmniej 3 lata; 2/ zatrudniają wykwalifikowaną kadrę tzn. 
umożliwiającą wykonywanie usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi; 
Wykonawca przedłoży oświadczenie o kwalifikacjach osób zatrudnionych przez Wykonawcę 
oraz ich doświadczeniu (według wzoru stanowiącego zał. nr.3) oraz dołączy odpowiednie 
dokumenty (świadectwa) potwierdzające posiadane przez jego pracowników kwalifikacje; 
preferowane jest wykształcenie średnie pielęgniarskie, jednak Zamawiający nie wyklucza, aby 
Wykonawca zatrudniał również osoby, które ukończyły kurs opiekunki, a także osoby bez 
przygotowania zawodowego, ale z co najmniej rocznym stażem w świadczeniu usług 
opiekuńczych]; 3/dołączą do formularza oferty parafowany wzór umowy o wzorze 
stanowiącym załącznik nr 1, która zostanie podpisana w przypadku wybrania oferty; 4/ dołączą 
pozytywne referencje wystawione przez co najmniej 3 osoby fizyczne lub prawne, 5/ spełnią 
inne warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 6/ dołączą 
do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie (przez 
konsorcjum), do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 8 ppkt 2 
tiret 2, 9, 10, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków (konsorcjum). 





SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 X Przetarg nieograniczony
 Przetarg ograniczony
 Negocjacje z ogłoszeniem
 Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

 Tak  X Nie 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona: 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia :

www.czerwionka-leszczyny.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36 b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o 
sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 18/12/2007   Godzina: 10:00

Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36 b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:
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