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Zapytanie ofertowe nr IB-Ty/1-1/2019 

dotyczące realizacji usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ w latach 

2019-2022 w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i 

Kobiórze 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

Fundacja Internationaler Bund Polska 

ul. Wrocławska 37A/320 

30-011 Kraków 

tel.: 32 219 10 10 

e-mail.: bartlomiej.szymczyk@ib.de 

www.ib-polska.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem jest realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ w latach 2019-2022 w 

Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze w ramach projektu ,,Razem dla 

seniorów - nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie 

Śląskim i Kobiórze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, 

działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5 Rozwój usług społecznych.  

Liczba planowanych do realizacji godzin usług w latach 2019 – 2022 opiekuńczych to 17 680 godz. Planowana 

miesięczna liczba godzin usług opiekuńczych to 535 godzin.  

Kod CPV: 85311100-3: Usługi opieki społecznej dla osób starszych. 

Katalog czynności opiekuńczych obejmuje następujące czynności: 

I. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych: 

1. Czynności żywieniowe: 

a) przygotowanie lub dostarczenie posiłków (w tym minimum jednego gorącego) oraz produktów żywnościowych na 

pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności; 

b) pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie osoba starsza, o ile wymaga tego jej stan zdrowia. 

2. Czynności gospodarcze: 

a) przynoszenie opału, palenie w piecu; 

b) sprzątanie: 
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‒ utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby starszej (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych); 

‒ wynoszenie śmieci; 

‒ utrzymywanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych; 

‒ mycie okien. 

c) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych; 

d) utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek inwalidzki, 

balkonik, podnośnik); 

e) robienie zakupów;  

f) pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni. 

3. Czynności organizacyjne: 

a) ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba; 

b) realizacja recept lekarskich; 

c) załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i 

organizacjach; 

d) pomoc w regulowaniu opłat (na życzenie); 

e) pomoc w organizacji czasu wolnego; 

f) zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych; 

4. Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby starszej. 

II. Opieka higieniczna: 

1. Czynności higieniczne : 

a) utrzymanie higieny: mycie ciała, mycie głowy, kąpiel; 

b) czesanie; 

c) obcinanie paznokci; 

d) golenie; 

e) pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych; 

f) układanie osoby chorej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji; 

g) zapobieganie powstaniu odleżyn lub odparzeń; 

h) zmiana pielucho-majtek; 

i) czyszczenie protez zębowych. 

2. Zmiana bielizny osobistej i pościelowej. 

3. Słanie łóżka. 

4. Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych zaleceń lekarskich, uzupełniające w stosunku do 

pielęgniarskiej opieki środowiskowej. 
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III. Pielęgnacja zalecona przez lekarza: 

1. Czynności pielęgnacyjne: 

a) oklepywanie; 

b) stosowanie okładów i kompresów; 

c) zmiana opatrunków. 

2. Podawanie leków drogą doustną, doodbytniczą, wziewną (inhalacje) lub przez skórę 

(wcieranie). 

3. Mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp. 

4. Inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń lekarskich uzupełniające w stosunku 

do pielęgniarskiej opieki środowiskowej. 

IV. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem: 

1. Inicjowanie, ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym. 

2. Organizacja wyjść z mieszkania. 

3. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych. 

4. Pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno-sportowo-rekreacyjnych. 

5. Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby starszej. 

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Usługi będą świadczone od dnia 

podpisania umowy do dnia 31.05.2022. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych 

przypadkach także w soboty, niedziele i święta. 

Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby objętej usługami, jego sytuacji socjalno-

bytowej. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolną ilość godzin usług opiekuńczych z dwoma zastrzeżeniami: 

- łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi opiekuńcze nie może przekroczyć 276 h/miesiąc - na 

potwierdzenie Zamawiający będzie zbierał od osób świadczących usługi opiekuńcze oświadczenia dotyczące 

zaangażowania zawodowego nie przekraczającego 276 h/miesiąc.  

- minimalne zaangażowanie zawodowe Oferenta w Projekcie nie może być mniejsze niż 10 godzin miesięcznie. 

 

IV. Wymagania wobec wykonawców 

1. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez: 

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, pielęgniarz, 

opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła 

szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej 

lub 

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub 
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osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu opieki 

nad osobami starszymi lub niesamodzielnymi 

lub 

c) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub 

osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i zobowiąże się do odbycia i ukończenia 80-godzinnego 

szkolenie z zakresu realizowanej usługi organizowanego bezpłatnie przez fundację Internationaler Bund Polska. 

 

Warunek przedstawiony w pkt. b) uważa się za spełniony, jeśli Oferent przedstawi wraz z ofertą zaświadczenie o 

ukończeniu na dzień składania oferty minimum 80-godzinnego szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi lub 

niesamodzielnymi. 

2. Ponadto wszyscy kandydaci powinni posiadać dodatkowo odpowiednie cechy personalne niezbędne przy 

świadczeniu usług opiekuńczych, np.: odporność na stres, cierpliwość, zaradność i zaangażowanie w niesieniu 

pomocy potrzebującym, które zweryfikowane zostaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. 

3. Oferent nie może być powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty, w szczególności poprzez: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 
 

4. Oferent i osoby świadczące usługi opiekuńcze nie mogą być osobami karanymi. 

 

V. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik 1 do zapytania wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych. Ponadto należy złożyć: 

1. CV – zawierające wykaz ukończonych kursów oraz opis doświadczenia zawodowego w zawodzie opiekunka z 

uwzględnieniem miejsca zatrudnienia, okresu zatrudnienia u poszczególnych pracodawców oraz liczby godzin 

zrealizowanych usług opiekuńczych. 

2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, np. świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo 

dojrzałości, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach. 

3. Referencje, rekomendacje, protokoły odbioru usług z dotychczasowych miejsc realizacji usług opiekuńczych 

zawierające dane wystawcy, okres realizacji usługi oraz liczbę godzin zrealizowanych usług opiekuńczych. 

4. W przypadku Oferenta, który nie będzie świadczył usług opiekuńczych osobiście, należy przedłożyć CV wszystkich 

opiekunów (opiekunek), którzy (które) realizować będą usługi w ramach złożonej Oferty. Zamawiający nie dopuszcza 

realizacji usług opiekuńczych przewidzianych w zapytaniu ofertowym przez osoby inne niż wskazane w Ofercie. 
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VI. Kryteria oceny ofert 

1.Kryteria wyboru Wykonawcy są następujące: 

Cena – waga 70% 

Referencje – waga 30 % 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta 

wynosi 100 pkt (cena maksymalnie – 70 %, referencje – 30 %) 

 

Kryterium – cena, podlegać, będzie ocenie według wzoru: 

C = (cena najniższa brutto/cena badanej oferty)*100*70% 

 

Kryterium – referencje 

Referencje w sztukach 

0 referencji – 0 punktów; 1 referencja - 5 punktów; 2 referencje – 10 punktów; 3 referencje – 20 punktów; więcej niż 

3 referencje – 30 punktów 

Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2.Zamawiający wybierze Wykonawcę lub Wykonawców, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 

Utworzona zostanie lista rankingowa, obejmująca liczbę otrzymanych punktów, liczbę godzin oferowanych 

miesięcznie usług opiekuńczych. Podpisanie umowy zostanie zaproponowane Oferentom z największą ilością punktów 

do wyczerpania przewidzianego miesięcznie limitu godzin 535 godzin, czyli podpisane zostaną umowy z Oferentami, 

których łączna liczba godzin usług opiekuńczych miesięcznie wyniesie 535. W przypadku ofert o takiej samej liczbie 

punktów kryterium premiującym będzie data złożenia oferty.  

3. Cenę usługi należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w 
ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. 
4. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i 
ewentualnie pracodawcy). 
5. Cena jest ceną brutto za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej usługi opiekuńczej, bez czasu dojazdu do odbiorcy 
usługi. 
6. Koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi są zwracane przez Zamawiającego (bilety miesięczne lub jednorazowe) 
7. Cena złożonej oferty nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu, oferty których cena 
przekraczać będzie w.w. stawkę zostaną odrzucone. 
8. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji, w tym równości płci z 
zachowaniem zasad bezstronności i przejrzystości.  
9. W ramach postępowania dopuszcza się komunikację telefoniczną i mailową z Oferentami w celu wyjaśnienia 
zapisów zapytania oraz wyjaśnienia oczywistych pomyłek w Ofercie. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.  
11. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
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12. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez 
Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  
13. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 

VII. Termin i miejsce składania ofert:  03.09.2019 do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Biura 

Projektu) 

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de 

lub  

pisemnej na adres: Fundacja Internationaler Bund Polska, ul. Edukacji 11; 43-100 Tychy (koperta powinna być 

opatrzona opisem: ,,Oferta na usługi opiekuńcze”) 

lub 

osobiście w Biurze Projektu: Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska, 

ul. Edukacji 11 pokój 69 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. (koperta powinna być opatrzona 

opisem: ,,Oferta na usługi opiekuńcze”) 

 

VIII. Osoba do kontaktu w sprawie ofert: Bartłomiej Szymczyk, tel.: 32 219 10 10, e-mail: 

bartlomiej.szymczyk@ib.de 

 

IX. Informacja o wyborze wykonawcy 

Do realizacji zamówienia wybrane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania, które uzyskały najwięcej 

punktów zgodnie z kryteriami oceny. 

 

X. Pozostałe postanowienia 

Wybór najkorzystniejszych ofert jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Zatwierdzone 

26.08.2019 

Maria Wojtacha – dyrektor fundacji Internationaler Bund Polska 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr IB-Ty/1/1/2019 

 
 
 

……………………………………………. 
Miejscowość i data 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
w  postępowaniu nr IB-Ty/1-1/2019 na realizację usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w wieku 

60+ w latach 2019-2022 w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze 

w ramach projektu: ,,Razem dla seniorów - nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, 

Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” 

 
 
Dane oferenta:  

Imię i nazwisko (nazwa): ……………………………………………….………………………..……………………………. 

Adres zamieszkania (siedziby):………….…………………………………………………………………………………… 

NIP lub PESEL:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:……..………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………..…….……………………………………………………………...... 

 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w 

wieku 60+ w latach 2019-2022 w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i 

Kobiórze 

 
- oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę  ……………….. zł brutto 
za 1 godz. świadczenia usług opiekuńczych. 
 

1. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwe): 
 osobą fizyczną, która osobiście będzie wykonywać usługi opiekuńcze: 
 osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której osobiście będę wykonywać usługi 
opiekuńcze 
 reprezentuję podmiot.:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Oświadczam, ż posiadam wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do realizacji zamówienia oraz 
spełniam wszystkie wymagania prawne niezbędne do prowadzenia usług będących przedmiotem 
zamówienia. 

 
3. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałam/em  konieczne informacje i 
wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

 
4. Oświadczam, że nie jest osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

5. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam iż nie byłem karany/a 
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam z pełni praw publicznych. 

 
 

 

 

……………………………………. 
czytelny podpis oferenta 
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Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

W związku z udziałem w postępowaniu nr IB-Ty/1-1/2019 na realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych 

w wieku 60+ w latach 2019-2022 w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze w 

ramach projektu: ,,Razem dla seniorów - nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, 

Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest fundacja Internationaler Bund Polska, ul. Wrocławska 
37a/320; 30-011 KRAKÓW 

2) Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119/1), – dalej RODO - a dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Beneficjenta, tj. fundację Internationaler Bund Polska w celu 
realizacji projektu ,,Razem dla seniorów - nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, 
Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER; 

4) Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w 
realizacji projektu. 

5) Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPS WSl; 

6) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udziału w postępowaniu; 

7) Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak 
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moim zdaniem 
przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

9) Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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