
GMINI\IY oŚRoDEK PoMo cY
SPOŁECZNEJ w Kolbudach

83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1
tel' 58 68Ż'lŻ89

REGON rs241r236 NP 593'22'69'92r

Kolbudy, dnia 12.12.2022 r.

ZAPYTANIE oFERTowE o CENĘ

W zwtązku z realizacją zadania na nw wymieniony przedmiot zamówienia' którego wartość

szacunkowa nie przekraczakwot określonych w art. 2 ust.l pkt 1 ustawy Prawo Zarnówien
Pub|icznych (Dz. U. 2022 poz. I7I0 ze zm.), Gminny ośrodek Pomocy Społecznej

w Kolbudachzvwaca się z zapytaniem ofertowym o cenę w sprawie wykonania następującego

zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: rea\tzacja zadania z za\<resu pomocy społecznej zgodnie
z ptzepisami ustawy z dnta 72 marca 2004 t' o pomocy społecznej oruz zgodnie
zkozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w dnia 22 vtześnia2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych polegającego na świadczeniu specjalistycznych
usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dzięci z zaburzeniami rozwojowymi,
w szczegóIności z zabutzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie

gminy Kolbudy, zgodnie zvrrydanymt decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązarty jest do zapewnienia zgodnie
z obowiązr,ljącymi standardami wymienionymi w Rozporuądzeniu Ministra Polityki
Społecznej w dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych.

4. Termin realizacji 01.01.2023 r. - 31.12.2023r.

Kryterium oceny ofert:

C najkorzystniej szy cenowo kosń realizacji zadaria
. doświadczenie w rea]'izacji zadania jw.

5. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz ,'oferta'' oraz ,,oświadczente", według wzoru
okreś|onego w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

należy ńoĘÓ w siedzibie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach,

adres: ul. Staromłyńska 1,83_050 Kolbudy lub przesłać drogą elektroniczną na adres

gops@gopskolbudy.pl do dnia Ż0.12.2022 r.

6. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowt zobowiązania do udzielenia
zamówienia.
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Załączniknr l' do zapytaniaofertowego GoPs w Kolbudach z dnia L2'I2'2022r'

(pieczęó firmowa wykonawcy) ., dnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kolbudach

ul. StaromĘńska 1

83-050 KolbudY

OFERTA WYKONAWCY

w związku z zapy taniem ofeńowym

Nawiązują c do zapytania ofertowego Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach

z dnia I2.IŻ.2O22 r. dot. rea|tzacji zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie

z przepisani ustawy z dnia Iz marca 2004 f. o pomocy społecznej oIaz zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w dnia 22 vłrześnia 2005 r. w sprawie

specjalistyc znych usług opiekuńczych polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług

opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dzieci z zabutzeniami rozwojowymi'

w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy

Kolbudy, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi w tym zalcresie, oferujemy

wykonanie usługi w cenie jak poniżej:

Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi .....zł

(cena musi zawieraÓ całkowity koszt l godziny usługi)'

(Podpis wykonawcY)



Za\ączniknr 2 do zapytania ofertowego GOPS w Kolbudach z dnia t2.12.202Żr,

oŚwtłocZENIE o SPEŁNIENIU WARL]-NKÓw uozlAŁU W PoSTĘPoWANIU

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzorlym w trybie zapytania ofertowego na
zamówienie pn.: realizacja zadania z zakręsu pomocy społecznej zgodnie

z przepisami ustawy Z dnia I2 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie

z Rozpotządzeniem Ministra Polityki Społecznej w dnia 22 września 2005 r' w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych polegającogo na świadczeniu specjalisĘcznych usług

opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dzieci z zabutzeniami rozwojowymi,
w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkartia na terenie gminy
Kolbudy, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie'

2' oświadczam,Że Wykonawca spełnia warunki doĘczące:

! posiadania uprawnięń do wykonywania okręślonej dziaŁalności lub czynności związanej

z przedmiotem zapytania ofęrtowego) jeŻeli przepisy prawa nakładĄą obowiązek ich
posiadania;

! bycia podmiotem posiadającym cele obejmujące prowadzenie dziaŁaLności

w zakresie przedmiotu zamówienia,

! posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,niezbędnych do prawidłowego wykonania

usługi;

! dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej

r ealizacji zamówi eni a ;

! dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia;

! pozostawania w sytuacji ekonomic znej ifinansowej ,pozwalającej na prawidłowe wykonanie

zamówienia'

! spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

MiejscowośÓ i data podpisipodpisy osób uprawnionych do reprezentowaniaWykonawcy


