Wygenerowano: 2021-06-16 12:39

Strona 1 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech południowych…

Ogłoszenie
Numer

Id

2021-22752-54193

54193

Powstaje w kontekście projektu
RPDS.09.02.01-02-0056/19 - Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług
opiekuńczych na terenie trzech południowych powiatów Dolnego Śląska

Tytuł

Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej
jakości usług opiekuńczych na terenie trzech południowych
powiatów Dolnego Śląska
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy:
1) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały
wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym,
2) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego,
3) zmiany ustawowej podatku VAT
4) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego
wynagrodzenia,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu:
a) wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od stron, stanowiących obiektywną przeszkodę
w wykonaniu przedmiotu umowy – o okres trwania przeszkody,
b) zmiany terminy rozpoczęcia i zakończenia umowy w przypadku zmian terminów wprowadzonych w
umowach pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą realizacją projektu, w
ramach którego realizowane jest zamówienie – o okres przesunięcia.
6) zmian obligatoryjnych spowodowanych nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy
realizacji umowy.
2. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po
akceptacji przez Zamawiającego.
3. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu
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umowy.
5. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie
strony pod rygorem nieważności.
6. Nie stanowią zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;
3) jednorazowe zastępstwo osób realizujących zamówienie, w jednostkowych nagłych, uzasadnionych
przypadkach, pod warunkiem, że osoby te spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-16
1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.10.2021
2. Formularz ofertowy z załącznikami
3. Projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-06-16

2021-06-16

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-06-24 14:00:00

2021-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
GMINA GŁUSZYCA
Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
NIP: 8862572750

Osoby do kontaktu
Paulina Janasik
tel.: 748866742
e-mail: p.janasik@gluszyca.pl

Części zamówienia
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Część: 1
Tytuł części 1

Samodzielni niesamodzielni - świadczenie usług animacyjnych
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi inne

Opis
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług animacyjnych dla grupy osób niesamodzielnych
(w tym osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych) w liczbie do 30 osób będących
uczestnikami projektu "Samodzielni niesamodzielni – poprawa dostępu do wysokiej jakości usług
opiekuńczych na terenie trzech południowych powiatów Dolnego Śląska" współﬁnansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Kod CPV – 85311100-3
2. Miejsce świadczenia usług:
Placówka dla osób niesamodzielnych w Jedlinie-Zdrój przy Placu Zdrojowym 1.
3. Warunki i zakres czasowy świadczenia usług:
1) Okres realizacji – czerwiec 2021 do 30.09.2023 r., liczba godzin świadczenia usług wynosi: 700
godzin w okresie

28 miesięcy (średnio 25 godzin/miesiąc) w tym przewiduje się:

• w 2021 roku – 175 godzin,
• w 2022 roku – 300 godzin,
• w 2023 roku – 225 godzin;
2) Wykonawca świadczyć będzie usługi do 8 godzin tygodniowo - od poniedziałku do piątku (gdzie
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1 godzina = 60 minut) – około 25 godzin miesięcznie w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku
zorganizowania przez Zamawiającego imprez okolicznościowych (również w soboty w godzinach
uzgodnionych), Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi na tych spotkaniach w godzinach
wskazanych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 2);
3) Świadczenie usług odbywać się będzie w zakresie regulowanym potrzebami uczestników zajęć
oraz harmonogramem pracy placówki, dlatego ilość godzin świadczenia usług w danym miesiącu
może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu;
4) Szczegółowy harmonogram zajęć na pierwszy miesiąc świadczenia usługi doprecyzowujący dni
oraz godziny prowadzenia zajęć, zostanie ustalony wspólnie z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
Harmonogramy na kolejne miesiące, Wykonawca winien ustalić i przedłożyć Zamawiającemu nie
później niż na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości godzin usługi max o 20%. W
takim przypadku wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. Wykonawcy nie służą wobec
Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Minimalny zakres czynności animatorskich:
1) prowadzenie działań zmierzających do zwiększania, podtrzymywania i rozwijania samodzielności
życiowej, integracja społeczna;
2) aktywizowanie seniorów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie ich
zainteresowań z wykorzystaniem własnych środków i materiałów, gry i zabawy edukacyjne;
3) prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu szeroko rozumianą proﬁlaktykę prozdrowotną
(np. dotyczącą zdrowego stylu życia);
4) animowanie zajęć aktywizacyjno-społecznych, polegających na realizacji zainteresowań i
twórczego spędzenia czasu (np. „wieczorki” z muzyką i sztuką, literackie, zajęcia rękodzielnicze,
zajęcia „złotej igły”, zajęcia ogrodnicze, spotkania okolicznościowe, czytanie prasy, klub dobrej
książki, klub ﬁlmowy itp.);
5) opracowanie scenariuszy zajęć animacyjnych, dobór form i metod pracy z uczestnikami
dostosowany do stanu psychoﬁzycznego podopiecznych oraz ich indywidualnych potrzeb;
6) bieżący monitoring potrzeb uczestników;
7) współpraca z innymi specjalistami i Zespołem Projektowym, zapraszanie gości;
8) dokumentowanie zajęć na potrzeby realizacji projektu.
5. Minimalne wymogi dotyczące osoby realizującej zadania w obszarze wsparcia:
1) wykształcenie wyższe;
2) minimum 1,5 roku doświadczenia w obszarze pracy animacyjnej z osobami starszymi
(niesamodzielnymi);
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
4) osoba niekarana za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności,
przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i nietykalności cielesnej (rozdział 22-27 KK), nie toczy się
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w stosunku do niej postępowanie karne, a także posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
5) posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych.
6. Dodatkowe wymogi dotyczące osoby realizującej zadania w obszarze wsparcia:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) umiejętność pracy z osobami starszymi;
3) umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;
4) kreatywność;
5) umiejętności szybkiego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi;
6) wysoka kultura osobista;
7) dobra organizacja czasu pracy;
8) umiejętności artystyczne;
9) komunikatywność;
10)

życzliwy stosunek i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.

7. Wymogi dotyczące świadczenia usługi:
1) realizacja zajęć animacyjnych każdorazowo powinna być dostosowana do stanu
psychoﬁzycznego podopiecznych;
2) Wykonawca winien prowadzić dokumentację w sposób zgodny ze szczegółowymi instrukcjami,
które zostaną mu przekazane na spotkaniu organizacyjnym. Wymaganą dokumentację stanowią:
a) karty czasu pracy zawierające opis prowadzonych działań;
b) harmonogramy zajęć (uzgodnione z Zamawiającym);
c) dziennik zawierający nazwiska prowadzącego zajęcia, terminy, godziny i tematy poszczególnych
zajęć;
d) listy obecności na zajęciach (zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego).
3) Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu winny być oznakowane,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneﬁcjenta programów
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wykonawca ww. oznakowanie może
pobrać (otrzymać) od Zamawiającego w wersji elektronicznej po podpisaniu umowy.
8. Wymagania ogólne:
1) Wykonawcę lub osoby realizujące zamówienie (animator) będzie obowiązywał miesięczny
limit zaangażowania zawodowego personelu w realizację wszystkich projektów ﬁnansowanych z
funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz działań ﬁnansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzinmiesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w
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ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
2) Wykonawca lub osoby realizujące zamówienie (animator) przed podpisaniem umowy
zobowiązane będą do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji
w ramach realizacji umowy;
3) Wykonawca lub osoby realizujące zamówienie (animator) nie mogą być zatrudnione w instytucji
uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (rozumie się przez to Instytucję Zarządzającą
Programem Operacyjnym lub instytucję, do której Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym
delegowała zadania związane z zarządzaniem Programem Operacyjnym) na podstawie stosunku
pracy, chyba że nie zachodzi konﬂikt interesów lub podwójne ﬁnansowanie (zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Okres gwarancji
-

Kody CPV
85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

dolnośląskie

Powiat

Gmina

wałbrzyski

Jedlina-Zdrój

Miejscowość
Jedlina-Zdrój

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować min. 1 osobą
zdolną do wykonania zamówienia, która ma wykształcenie wyższe oraz posiada minimum 1,5 roku
(min. 18 miesięcy) doświadczenia w obszarze wsparcia osób niesamodzielnych (w tym osoby
starsze, niepełnosprawne, schorowane) i wykonywała je należycie. Na potwierdzenie ww. warunku
Wykonawca winien wskazać ww. osobę/y w załączniku nr 3 „Wykaz kadry przeznaczonej do realizacji
zadania” do zapytania. Wykonawca, który nie spełni wymagań określonych w zaproszeniu podlega
wykluczeniu.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
(C) Cena - 60%
C = cena najniższa z oferowanych/cena oferty badanej x 60 pkt
gdzie C – liczba uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi: 60 pkt.

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania - 35%
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty za udokumentowane doświadczenie kadry,
przyznając punkty wg zasady:
- od 18 m-cy do 24 m-cy (włącznie) – 10 pkt
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- powyżej 24 m-cy do 48 m-cy (włącznie) – 25 pkt
- powyżej 48 m-cy - 35 pkt

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Ilość zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych” (tj. osoby
do 30-go roku życia oraz po ukończeniu 50-go roku życia) – 5%
Zatrudnieni minimum jednej osoby z ww. grupy - 5 pkt

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-06-16 - data opublikowania
-> 2021-06-24 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

