
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki 

wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych/niepełnosprawnych. 

Usługa opiekuńcza w ramach zamówienia- opieka wytchnieniowa ma polegać na zapewnieniu 

opieki niepełnosprawnemu/osobie niesamodzielnej oraz wsparciu członków rodziny w jej 

sprawowaniu na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun faktyczny, np. z uwagi na zdarzenie 

losowe, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw. 

Przewidywana liczba godzin do zlecenia: maksymalna możliwa ilość godzin wynosi 960,                  

przy czym godzina pracy wynosi 60 minut. Pula godzin na jedną osobę z niepełnosprawnością 

wynosi 240 godzin. 

Usługi  świadczone będą w formie dziennej, 7 dni w tygodniu od godz. 06:00 do godziny 22:00. 

Częstotliwość świadczenia usługi przez daną osobę  będzie uzależniona od zgłoszonego 

zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, w związku                                  

z powyższym możliwa będzie sytuacja, w której w danym okresie czasu nie będą świadczone 

usługi z uwagi na brak zainteresowania. 

Termin realizacji zamówienia: w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r. 

Miejsce realizacji zadania: świadczenie usług wytchnieniowych odbywać się będzie na terenie 

gminy Lubasz w miejscu zamieszkania/ przebywania osoby niesamodzielnej/ 

niepełnosprawnej. 

Adresaci zadania: opiekunowie osób z niepełnosprawnością ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności lub opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności                                         

ze wskazaniami: 

Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału                     

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Formy i zakres pomocy wydzielonej w ramach zadania: 

1) Opieka wytchnieniowa będzie świadczona w formie dziennej w miejscu zamieszkania 

osoby z niepełnosprawnościami; 

2) Zamawiający szczegółowo określa grupę odbiorców osób z niepełnosprawnościami,                 

do których kierowane będzie wsparcie oraz wskazuje wymiar godzin wsparcia i zakres 

usług poprzez wydanie decyzji administracyjnej; 

3) Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi wytchnieniowej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub we wskazanym przez opiekuna miejscu na 

terenie gminy Lubasz w łącznym wymiarze 960 godzin, wynikających                                                 

z indywidualnego wymiaru godzin przyznanego decyzją administracyjna; 

4) Wykonawca będzie prowadził dokumentację ze świadczonych usług i przekaże ją 

Zamawiającemu; 



5) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o ilość 

świadczonych usług w ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowej procedury na każdym jej 

etapie, bez podania przyczyny. 

Usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona przez: 

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby 

niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki 

wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej 

lub 

- osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej: 

1) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów: 

Kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium 

Nr 1 Cena oferty 50% 

Nr 2 Doświadczenie wnioskodawcy związane z 

realizowaniem usług opiekuńczych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

50% 

2) Zamawiający w kryterium nr 1 „cena oferty” będzie oceniał oferty przyznając punkty 

wg wzoru: 

Najniższa oferowana cena brutto 

---------------------------------------   X 50 = liczba pkt 

     Cena badanej oferty brutto, 

 

przy czym cena oferty nie może przekroczyć 33,42 zł brutto za 1 roboczogodzinę. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 1 „cena ofert” wynosi 50,00. 

3) Zamawiający w kryterium nr 2 „Doświadczenie wnioskodawcy związane                                                

z realizowaniem usług opiekuńczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert” będzie oceniał oferty przyznając punkty za doświadczenie                                          

wg następującej zasady: 

Do 10 000 godzin zrealizowanych usług opiekuńczych – 25,00 pkt; 

Powyżej 10 000 godzin zrealizowanych usług opiekuńczych- 50,00 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2 wynosi 50,00. 

4) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zsumuje punkty przyznane                           

w kryterium nr 1 i nr 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów (sumę punktów). 



5) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taką samą sumę punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7) Oferta złożona po terminie zostanie nierozpatrzona. 

 

 

Program jest finansowany ze środków z resortowego Programu                                           

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022                                                                           

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 


