
 

Gdańsk, 21.01.2015 r. 
 

Zapytanie ofertowe  
na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu opieki dla dzieci wychowanek 
placówek opiekuńczo – wychowawczych. 
 
1. Zamawiający: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk,  
NIP: 583-20-94-853, REGON 002837021 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału  
w zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zm.). Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo 
unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania 
przyczyny. 
 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym 
udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów: Elżbieta Omiecińska  
tel. 58/347-82-78 (69) lub 797 909 118 lub e-mail e.omiecinska@mopr.gda.pl. 

 
2. Przedmiot zapytania. 
Przedmiotem zapytania jest świadczenie w roku 2015 usługi polegającej na 
zapewnieniu opieki dla dzieci (noworodków i niemowląt) wychowanek placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, na czas nieobecności matki (pobyt w szkole, na 
praktykach zawodowych, wizytach lekarskich i inne): 
 
Placówki: 
prowadzone przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej 
1. „Dom przy Gościnnej”  ul. Gościnna 15 
2. „Dom nad Jarem” ul. Nad Jarem 31b 
3. „Dom pod Irysami”  ul. Wdzycka 19 
4. „Dom pod Cyprysami” ul. Cyprysowa 2 
 
prowadzonych przez Fundację dla Rodziny „Ogniska Nadziei” 
5. Dom pod Azaliami ul. Sierakowicka 11 
6. Dom nad Potokiem ul. Potokowa 20c 
 
Zakres usługi: 

1) Pielęgnacja dziecka, 
2) Pielęgnacja higieniczna dziecka, 
3) Przygotowanie posiłków dla dziecka, 
4) Karmienie dziecka, 
5) Ocena stanu zdrowia dziecka (mierzenie temperatury), 
6) Podawanie leków wskazanych przez lekarza, 
7) Stymulacja rozwojowej dziecka 

Ponadto 
8) Współpraca z wychowawcami placówki, 



9) Edukacja matek dzieci w zakresie prawidłowej opieki i wychowania, 
10)  Wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zaspakajania 

codziennych potrzeb dzieci. 
 

Zakłada się, że w okresie realizacji umowy ogólna liczba godzin usług 
wyniesie 5760. 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia, z uwagi na zróżnicowane 
potrzeby zgłaszane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze 

 
3. Termin i miejsce realizacji usługi: 
Świadczenie usługi odbywać się będzie w okresie od lutego 2015 r. do końca 
grudnia 2015 r. na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania powyżej wskazanych 
placówek opiekuńczo - wychowawczych 
 
4. W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do: 
 

a) zapewnienia, iż osoby realizujące usługę posiadają kwalifikacje do 
wykonywania zawodu pedagoga lub psychologa, pielęgniarki, położnej, 
opiekuna dziecięcego, doświadczenia w opiece nad dziećmi. Jednocześnie 
zapewnienia, iż osoby świadczące usługi zachowają tajemnicę służbową  
w zakresie informacji uzyskanych na temat podopiecznej i placówki. 

b) Prowadzenia dokumentacji z zakresu wykonywanego zadania. 
 

5. Wymagane dokumenty: 
 

a) aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, 

b) formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia). 
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do  
3 lutego 2015 r. do godz. 12.00 osobiście w Kancelarii Ośrodka lub drogą 
pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk z dopiskiem „oferta usługi polegającej na 
zapewnieniu opieki dla dzieci wychowanek placówek opiekuńczo – 
wychowawczych”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu 
dokumentów pod wskazany adres. Złożonych ofert nie zwracamy. 
Otwarcie i odczytanie ofert przez komisję nastąpi w dniu 3 lutego 2015 r.  
godz. 13.00 w siedzibie Ośrodka w pok. 120. 

 
6. Dodatkowe informacje. 

a) Zamawiający w ramach ogłoszenia wybierze jedną ofertę. 
b) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie  

z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 
c) Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi  

w niniejszym zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do 
uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca 



inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona 
bez jej rozpatrywania. 

d) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. 
e) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia 

oferty. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 
Zamawiającemu. 

f) Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść 
zapytania ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

g) Realizacja usługi nastąpi po podpisaniu umowy w siedzibie MOPR w Gdańsku. 
 
7. Wybór oferty 
Ocena oferty zostanie przeprowadzona na podstawie porównania złożonych ofert. 
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała 
wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu  
o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich 
ocenianych ofert. 

 
Przy wyborze oferty będzie brało się pod uwagę analizę złożonej oferty  
i dokumentów oraz cenę. 
 
Sposób oceny ofert: 
Kryterium cena – 100% 
Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 pkt. 
Maksymalna liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowana ceną brutto. 
Liczba punktów wg Kryterium obliczona na podstawie wzoru: 
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Wyniki wyboru oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną zaś Oferent, którego 
oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony również pisemnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do zapytania ofertowego 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1.  nazwa oraz dane teleadresowe 
wykonawcy, NIP, jeśli dotyczy - 
REGON, KRS 

 

2.  dane kontaktowe: osoba do 
kontaktu, adres, telefon, e-mail, 
fax 

 

3.  koszt jednostki (cena za  
1 godzinę brutto) 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 
Wraz z ofertą składam załączniki: 

1) …………………………… 
 
 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty 
 

………………………………………….. 


