
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Wsparcie w zakresie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 9 dorosłych osób 

niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym  w miejscu ich zamieszkania  w wymiarze 30  h miesięcznie  w ramach 

programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ”. Łączna ilość godzin wsparcia do 

realizacji: 810 godzin 

Zakres usługi: pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu i powrocie lub dojazdach uczestnika 

programu do pracy, do przychodni lekarskich  i rehabilitacyjnych, do urzędów i banków, do 

instytucji kultury itp. Asystent będzie wspierał uczestnika w nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, będzie mu towarzyszył w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i 

rozrywkowych oraz pomagał  w  wykonywaniu czynności dnia codziennego 

 

II. Warunki współpracy 

1. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników programu na terenie 

powiatu oświęcimskiego. 

2. Terminy realizacji usługi: od października 2021r do grudnia 2021r. w dni i godziny  

ustalone  z  uczestnikiem i opiekunem uczestnika programu.  

3. Godzina wsparcia wynosi 60 minut. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert cząstkowych. 

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Osoby, które spełniają następujące 

warunki: 

 

Posiadają dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji na kierunkach: asystent osoby 

niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, lub opiekun medyczny, bądź posiadają co najmniej 

6-miesięczne udokumentowane doświadczenie bezpośredniej pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów 

przyznawania punktacji. 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert:  

a) cena usługi brutto - 100 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 100 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,                  



 

gdzie:   

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich 

ocenianych ofert. 

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie 

ocenianej. 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.  

Cena winna  uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające 

z tytułu świadczenia usługi  w tym cenę  netto i brutto. 

W ofercie należy podać liczbę godzin świadczenia usługi możliwych do wykonania w danym 

miesiącu. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Oferty należy składać na adres e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl  lub osobiście w siedzibie 

PCPR (sekretariat), ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 06.10.2021 do godz. 9.00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

Każda osoba  może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania                

o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. 

Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany 

wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym 

zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej 

konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i 

odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Państwa 

,które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu. 


