
Brańszczyk: Świadczenie usług opiekuńczych 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Brańszczyk , ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, woj. 
mazowieckie, tel. 029 6794040 w. 47, faks 029 6794040. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług 
opiekuńczych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie i 
świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego /średnio około 1.191 godzin 
miesięcznie/Słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt godziny miesięcznie. Tj. średnio około 
14.292 godzin usług opiekuńczych w skali roku.) Uwaga - średnie ilości godzin 
wykonywanych usług określono na podstawie 2009r. i zamawiający zastrzega sobie 
moŜliwości zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości w zaleŜności od występujących 
potrzeb i moŜliwości. Usługi Opiekuńcze obejmują: 1) Pomoc w zaspakajaniu codziennych 
potrzeb Ŝyciowych. 2) Opiekę higieniczną. 3) Zaleconą przez lekarza pielęgnację. 4) W miarę 
moŜliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres opieki winien być ustalany 
indywidualnie, w porozumieniu z pracownikiem socjalnym - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brańszczyku. W zaleŜności od stanu zdrowia oraz warunków bytowych, zakres 
czynności powinien być ustalany równieŜ z podopiecznym uwzględniając czynności 
pielęgnacyjne i gospodarcze. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w dni 
powszednie, z zastrzeŜeniem, iŜ w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych, 
potwierdzonych wywiadem środowiskowym i zaświadczeniem lekarskim, zamawiający zleci 
wykonawcy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w niedziele i święta 
przypadające w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz godzinach nocnych... 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.31.11.00-3. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: zgodnie z SIWZ.  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z 
SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.branszczyk.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  31.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Brańszczyku ul. Jana Pawła II 45, 
07-221 Brańszczyk. Biuro nr 7 (Sekretariat) I piętro. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

 


