Zamawiającym jest Gmina Miasta Sopotu,
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 81 – 835 Sopot ul. Kolejowa 14,
adres poczty elektronicznej : mops@mopssopot.pl
strona internetowa bip.mopssopot.pl;
nr telefonu 58 551 44 19, nr faksu 58 555 04 07

Sopot dnia 02.10.2018 r

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie
ul. Kolejowa 14 81-835 Sopot
tel. 058 551 17 10, 058 551 44 19 fax 058 555 04 07
adres strony internetowej : www.mopssopot.pl
w imieniu Gminy miasta Sopotu
ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w trybie zamówienia na usługi społeczne
art. 138 o na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z późn. Zm. ) w procedurze
nr DPSiON.271.1.3.2018
„Na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania ”

I.

Przedmiotem zamówienia jest:
1.

zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017 r., Nr

882, poz. 546, z późn. zm). Usługi wykonywane będą na rzecz osób mieszkających na terenie
gminy miasta Sopotu, które posiadają aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty z zakresu
psychiatrii, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług z określeniem ilości godzin usług
i rodzaju, jakie powinny być udzielone danej osobie. Liczba planowanych godzin do
wykonania wynosi około 1380 godzin.
2.

Podstawą przyznania świadczeniobiorcy specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi jest decyzja administracyjna wydana przez Prezydenta
Miasta Sopotu lub osobę przez niego upoważnioną. W decyzjach administracyjnych ustalona
będzie liczba godzin, okres świadczenia usług oraz odpłatność świadczeniobiorców.
3.

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych

na podstawie decyzji administracyjnej oraz zakresu czynności

specjalistycznych usług

opiekuńczych wynikających z w/w rozporządzenia Do pierwszej decyzji przyznającej oraz
każdej zmieniającej wymiar świadczonych godzin przekazany będzie ustalony przez
pracownika socjalnego ze świadczeniobiorcą zakres czynności specjalistycznych usług
opiekuńczych, wynikający z rozporządzenia.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU DO SIWZ

III.
OCZEKIWANE WARUNKI REALIZOWANEGO ZADANIA
1. Specjalistyczne usługi winny być wykonywane przez kadrę, o której mowa w §3 rozporządzenia
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych i dostosowane do poszczególnych potrzeb osób
ich wymagających tj. wynikać z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności tych osób.
2. Wymagania wobec kadry (wpływające na jakość posiadanych zasobów ludzkich dla zapewnienia
sprawnego funkcjonowania usługi w fazie operacyjnej):
2.1 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia profesjonalnej kadry, posiadającej kwalifikacje
do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty
zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty
w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności
pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
3.

Osoby określone w pkt 2.1 świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami

psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z
zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno –
wychowawczym, zakładzie rehabilitacji lub innej jednostce świadczącej usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
4. Zatrudnienie osób musi następować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający wymaga, aby koordynatorzy byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę.

IV.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

1. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca załączy do oferty
następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone „Za zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę):
a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych ( zał. Nr 3 ).
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu art. 24ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych ( zał. Nr 4)
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do
obrotu prawnego, w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby upoważnione
do dokonywania czynności prawnych
d) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych, potwierdzających odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące
przed terminem składania ofert
e) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
f) Informację o przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z ofertą składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia Dz.U. z 27 lipca 2016r.
poz.1126 par. 5 pkt. 10 albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg
załączonego wzoru- (zał. Nr 5).
g) Parafowane wzory umów stanowiące zał. Nr 6 i 7
h) Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące zał. Nr 8
2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) należy
dodatkowo załączyć do oferty pisemne pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Świadectwa pracy i/lub protokoły odbioru umów zlenienia lub umów o dzieło.
4. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, złożenie ich
w niewłaściwej formie lub złożenie fałszywego dokumentu pomimo wezwania przez
Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie
dokumentów spowoduje odrzucenie ofert.
5. Złożone wraz z ofertą dokumenty nie podlegają zwrotowi.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Składając ofertę Wykonawca określi cenę za jedna godzinę usługi. Cena oferty netto i brutto
musi być podana w złotych polskich (PLN). Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują
przez cały okres związania oferta i będą wiążące dla zawieranej umowy .
Do podanej ceny powinien być doliczony obowiązujący podatek VAT. Zamawiający przy
rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto
Podana cena powinna uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłowa i terminową
realizacja zamówienia .
Proponowana cenę należy rozbić na pozycje
- cena za godzinę usługi netto – bez podatku VAT.
- wartość podatku VAT jako pochodna podanej powyżej ceny całkowitej.
VI. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
1. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul.
Kolejowa 14, w sekretariacie pok. 1- 1 do godz. 10.00
2. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie, opatrzonej napisami:
„Oferta na Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania ” oraz „Nie otwierać przed 12 października 2018
przed godz. 13.00 oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty tylko i wyłącznie w formie
nowej kompletnej oferty, złożonej jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej
napisem „Zmiana nr.........oferty „Na Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” oraz „Nie otwierać przed
godz. 13.00 w dniu 12 października 2018 r..” oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
5. Wykonawca może wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma
wycofującego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej
napisem „Wycofanie oferty na „Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” oraz „Nie otwierać przed
godz. 13.00 w dniu 12 października 2018 r. ” oraz nazwą i adresem Wykonawcy”.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
VII.

OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie

ofert nastąpi w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie

Zamawiającego, pok. nr 1-13.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny
ofertowe oraz informacje określone w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

W

przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający
prześle mu powyższe informacje.
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6.

Postępowanie o zamówienie publiczne zostanie unieważnione w przypadkach określonych w
art. 93 Prawo zamówień publicznych.

7.

Oferty wycofane i zmienione (zastąpione inną ofertą) nie będą otwierane.

VIII.

KRYTERIUM OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Doświadczenie oferty będzie liczone według przyporządkowanej średniej skali doświadczenia
osób wskazanych w ofercie.
2. Doświadczenie oferty będzie liczone na podstawie doświadczenia osób wskazanych przez
Oferenta jako wykonawcy usługi.
Doświadczenie osoby bezpośrednio realizującej usługę, w zakresie doświadczenia zawodowego
- lata pracy (maksymalnie 40 pkt.).:
a) 1 rok doświadczenia zawodowego - 10 pkt
b) 2 lata - 20 pkt
c) 3 lata - 30 pkt
d) 4 lata i więcej – 40 pkt
Zamawiający przy ocenie doświadczenia będzie brał pod uwagę doświadczenie z ostatnich 10
lat przez dniem złożenia oferty.
W przypadku zgłoszenia przez Oferenta więcej niż jednej osoby do realizacji zadania.
Zamawiający zastosuje średnią z doświadczenia zawodowego

(Dbad1+Dbad2+ Dbad3) / liczba osób badanych
D= --------------------------------------------------------------

x 40

D max
Gdzie:
Dbad1 - pierwsza osoba z badanej oferty
Dbad2 - druga osoba z badanej oferty
Dbad 3 – trzecia osoba z badanej oferty itd.
D = liczba punktów w zakresie doświadczenia zawodowego,
Dmax= najwyższa średnia uzyskana za doświadczenie z badanych ofert.
3. Cena brutto za 1godzinę usługi (maksymalnie 60 pkt.)
Liczba punktów w zakresie ceny będzie obliczana według następującego wzoru:
C min
C= --------------------------- x 60
C bad
C = liczba punktów w zakresie cena,
Cmin= cena najniższej oferty,
Cbad= cena oferty badanej.
Uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W toku
dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
4. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, wywiesi ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej www.mopssopot.pl. oraz www.sopot.pl. W zawiadomieniu wysłanym do
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający określi termin i miejsce podpisania
umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 w zależności od rodzaju zadania.
Jeżeli okaże się ,że zwycięzca nie będzie w stanie wykonywać całości zamówienia zostanie ono
podzielone na części w następujący sposób
a) Wykonawcy, który zdobył najwyższą ilość punktów zostanie przyznana deklarowana ilość
godzin usługi.

b) Wykonawca, który otrzymał w następnej kolejności najwyższą ilość punktów otrzyma
również tę ilość którą oferował w formularzu ofertowym, ale nie więcej niż do wyczerpania
całej ilości oferowanych przez Zamawiającego
c) Jeżeli oferta po dokonaniu powyższego podziału nadal nie zostanie wyczerpana, pozostałe
usługi zostaną zlecone Wykonawcom na tej samej zasadzie, aż do wyczerpania całej ilości
oferowanym przez Zamawiającego usług.
d) W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców zajmie równorzędne miejsce w
przetargu, przypadająca na to miejsce liczba usług rozdzielona zostanie proporcjonalnie do
ilości zadeklarowanych przez każdego z nich w formularzu ofertowym.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania
ofert ostatecznych.
X.

INFORMACJE O WADIUM

Wykonawcy nie mają obowiązku wnoszenia wadium.
XI.

CPV 85311200-4
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:
-Nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 ,spełniający wymogi art.22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych .
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tych warunków na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń.

