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GOPS – 032.18.2019                                                                   Lubomino, dnia 30.04.2019 r. 

 

Ogłoszenie nr 5 dotyczące projektu „Akademia Rodziny” 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG  

opieki dziennej nad dziećmi uczestników w projekcie „Akademia Rodziny”; Projekt NR 

PWM.11.02.03-28-0033/18 Akademia Rodziny  współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie 

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt 8 (Dz.U. 2018 r. poz 1986) ze względu na wartość 
zamówień szacowaną poniżej równowartości 30.000 euro. 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty na świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi 

uczestników w ramach Projektu „Akademia Rodziny”. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w związku z realizacją projektu 

„Akademia Rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie RPWM 11.2 

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,                

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer 

projektu RPWM.11.02.03-28-0033/18 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług 

opieki dziennej nad dziećmi uczestników projektu. 

 

2.1 Zakres świadczenia usług 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki nad 

dziećmi uczestników projektu „Akademia Rodziny”; Projekt NR PWM.11.02.03-28-

0033/18 Akademia Rodziny  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Opieka nad dziećmi sprawowana będzie podczas udziału w działaniach projektowych 

ich rodziców/opiekunów w terminach określonych przez Zamawiającego. Harmonogram 

pracy Wykonawcy będzie zależał m.in. od harmonogramów szkoleń, warsztatów i kursów 

organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu, w których biorą udział 

uczestnicy projektu (rodzice/opiekunowie dzieci).  

Do zadań osoby sprawującej opiekę nad dziećmi należeć będzie w szczególności:  

 - pilnowanie bezpieczeństwa dzieci,  

- dbanie o zaspokojenie potrzeb dzieci np. w zakresie pielęgnacji 
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- organizacja czasu dzieciom poprzez gry, zabawy, zajęcia grupowe - gry i zabawy 

proponowane dzieciom powinny być dostosowane do ich wieku i zainteresowań. 
W ramach świadczonych usług wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia kart 

ewidencji czasu pracy opiekuna. 

 

2.2 Wymagania niezbędne względem wykonawcy usługi: 

- wykształcenie średnie 

- min. roczne doświadczenie w prowadzeniu opieki nad osobami zależnymi  

 

2.3 Wymagania dodatkowe: 

-  dyspozycyjność. 
 

3 Termin realizacji zamówienia: 

Świadczenie usług opieki dziennej będzie się odbywać w terminach: 

 1. Edycja Projektu  - V 2019 r. – VII.2020 r. 

 2. Edycja Projektu – XII. 2020 r. – XII.2020 r. 

 

4 Wymagane warunki płatności: 

Przelew na konto Wykonawcy (14 dni od daty złożenia rachunku w GOPS) 

 

5 Kryteria oceny ofert: 

najniższa cena brutto – waga 100% 

Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu, podatek oraz wszystkie składki ZUS. 

(zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego) 

 

6 Forma złożenia oferty: 

6.2 Wykaz wymaganych dokumentów: 

a) formularz oferty – (formularz nr 1) podpisany przez oferenta, 

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje 

(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

c) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone 

przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

d) Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych (załącznik nr 2) 

podpisane przez oferenta, 

e) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie usług jako opiekun 

(załącznik nr 3) podpisane przez oferenta, 

f) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji (załącznik nr 4) podpisane przez oferenta. 

 

6.3 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, 
6.4 Oferta musi być czytelnie  podpisana przez oferenta, 

6.5 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

6.6 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującym opisem: 

 

Oferta na  świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi uczestników w 

projekcie „Akademia Rodziny” 
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Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do  dnia 15.05.2019 r. do 

godziny 11.00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lubominie, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, 

6.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019 r. o godz. 12.30. 

6.8 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, 

      6.9 Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

7 Informacje dodatkowe 

a) Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru w przypadku gdy oferta 

najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 

b) Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania jakiejkolwiek oferty, 

c) Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Iwoną Kuczyńską lub 

Panią Magdaleną Brążkiewicz, tel. (89) 532-44-63, e-mail: 

gopslubomino@poczta.neostrada.pl 

  

 

Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

W Lubominie 

Magdalena Brążkiewicz 

 


