
 
Znak sprawy: PO.081.19.2021 OW                                                                       Kielce, dnia 08.09.2021r 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza  

do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie warsztatów 

oraz indywidualnych konsultacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia dla członków 

rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością realizowanych ze środków pochodzących z 

Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021r: 

 

l. Zamawiający  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach  

ul. Wrzosowa 44  

25-211 Kielce  

tel. 41 2001701  

Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 715 do 1515.  

 

2. Postanowienia ogólne:  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 

ofertowego przed terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://pcprkielce.pl/projekt/opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/. Jeżeli wprowadzone zmiany lub 

uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert.  

2) Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, podpisanej przez Zamawiającego  

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.  

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę  

na cały przedmiot zamówienia.  

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie warsztatów oraz 

indywidualnych konsultacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia dla członków rodzin 

lub opiekunów osób z niepełnosprawnością: 

 

1) warsztaty grupowe w wymiarze  5 spotkań po 3 godziny zegarowe,  

2) indywidualne konsultacje w wymiarze od 50 do 72 godzin zegarowych, 

3) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany będzie do: 



a) stosowania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),  Ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (t .j. 

Dz. U. 2019 poz. 1781) i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie w tym wyrażenia zgody  

na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania wyboru podmiotu na realizacją 

przedmiotowego zadania. 

b) zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyska w trakcie 

wykonywania usługi a w szczególności: nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób  

dla których świadczona będzie usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, również  

po zakończeniu świadczenia usługi,  

c) współpracy z innymi osobami i podmiotami biorącymi udział przy realizacji Programu,  

d) przestrzegania rekomendowanych zasad i warunków bezpieczeństwa, chroniących przed zakażeniem 

COVID–19, w zakresie realizacji usługi,  

e) ustalenia z Zamawiającym i uczestnikiem Programu harmonogramu świadczenia usługi.  

f) prowadzenia kart realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021, której wzór stanowi 
Załącznik nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2021.  
g) prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej 

działalności gospodarczej, 

h) przygotowania miesięcznych zestawień z realizacji zamówienia, 

i) prowadzenia innej dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Programu, 

j) bieżącego informowania Zamawiającego drogą telefoniczną lub w formie wiadomości poczty 

elektronicznej o każdorazowym niezrealizowaniu zajęć i okolicznościach, które do tego doprowadziły, 

k) zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikiem Programu oraz członkami jego 

rodziny, 

l) oznaczania wszystkich dokumentów wytworzonych przez siebie w ramach i w związku z realizacją 

Umowy, poprzez umieszczenie logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z wzorem 

przekazanym przez Zamawiającego.  

l) informowania uczestników programu, że usługa opieki wytchnieniowej jest finansowana  

ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej, pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.  

 

4) Miejsce realizacji zamówienia: w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Kielce 

i/lub w domu uczestnika Programu na terenie Powiatu Kieleckiego.  

 

5) Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie 

będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.  

 

6) Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

a) Kartę realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021,  
b) Zestawienie miesięczne z realizacji zamówienia. 
 
7) Dodatkowo wraz z ostatnią fakturą Wykonawca złoży zestawienie łączne z realizacji zamówienia.  
 
8) O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą do 

realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającą poniższe wymagania:  

a) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe lub szkołę średnią lub szkołę policealną - 

na kierunkach z zakresu zagadnień dietetyki i/lub zdrowego żywienia,  



b) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i/lub konsultacji z zakresu dietetyki i/lub zdrowego 

żywienia. 

 

Wykonawca na potwierdzenie określonego powyżej warunku złoży wraz z ofertą wykaz osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, 

wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz 

doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych 

przez nie czynności - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

 

Zamawiający po ocenie złożonych ofert wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona 

najwyżej do złożenia kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz 

doświadczenie.  

 

9) Wykonawca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej przekaże 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia 

Wykonawcy do ubezpieczenia.  

 

10) Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

realizowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

  

4. Termin wykonania zamówienia:  

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2021 roku. 

5. Cel zamówienia:  

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie wspierał członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

b) osobami ze znacznym stopnień niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez prowadzenie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu zdrowego stylu życia, 

wskazując właściwe wzorce żywieniowe. Przedstawienie bezpośredniego wpływu żywienia na stan 

zdrowia oraz wzbogacenie wiedzy i inspirowanie do podejmowania pierwszych kroków w zmianie 

nawyków żywieniowych i zdrowotnych. 

  

6. Sposób porozumiewania się:  

Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami drogą elektroniczną na adres e-mail: 

centrumwspolpraca@gmail.com. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia mogą być również 

przekazywane w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłane na adres siedziby: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pokój nr 36.  

 

7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  

Danuta Lewandowska, Kamila Kamińska - tel. 600286695 w godz. od 8:00 do 15:00.  

 

8. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

Wraz z ofertą Wykonawca składa:  

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za 

świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych 

mailto:centrumwspolpraca@gmail.com


przez nie czynności - sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego,  

b) oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3, które posłuży do porównania ofert 

oświadczenie składają tylko Wykonawcy będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności 

gospodarczej lub prowadzącą działalność gospodarczą w innym zakresie niż określony w opisie 

przedmiotu zamówienia,  

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi  

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,  

 

9. Termin składania ofert.  

Oferty należy złożyć w terminie do: 15.09.2021r do godz. 1000.  

Oferta może zostać złożona:  

- drogą elektroniczną na adres e-mail: centrumwspolpraca@gmail.com w formie skanu,  

- w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres siedziby: Powiatowe Centrum  

Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,25-211 Kielce, pokój nr 36.  

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku.  

2. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto tzn. powinna obejmować wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego 

wykonania oraz uwzględniać wszelkie należne podatki, obciążenia i koszty wynikające  

z realizacji zamówienia, jak również ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę.  

3. Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna 

zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które w wyniku wyboru oferty 

jako najkorzystniejszej, to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany 

naliczyć i odprowadzić. Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie należności wykonawcy (ceny oferty) o zaliczki i składki, 

które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. 

Należność wypłacona bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie ofert.  

4. Dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącego działalności gospodarczej lub 

prowadzącą działalność gospodarczą w innym zakresie niż określony w opisie przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli w zaoferowanej cenie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy powstanie po stronie 

Zamawiającego obowiązek odprowadzania należnych składek na rzecz ZUS, to Zamawiający do złożonej 

oferty w celu porównania ofert doliczy należne składki obciążające Zamawiającego. Jeżeli w trakcie 

realizacji umowy ulegnie zmianie status Wykonawcy, który spowoduje zwiększenie składek ZUS 

odprowadzanych przez Zamawiającego, Umowa z Wykonawcą zostanie rozwiązana w terminie 7 dni od 

powzięcia takiej informacji. Wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego.  

 

11. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:  

l. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe 

i przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej l % wagi kryterium = l pkt.  

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jaką może 
otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1 Cena oferty brutto w PLN (C) 100 100 

 



2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

 

W zakresie kryterium "Cena" oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa 

kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

 

                                   cena minimalna spośród złożonych ofert  

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100  

                                                cena badanej oferty  

 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 

liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.  

 

12. Klauzula informacyjna:  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (adres:  

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, telefon kontaktowy: 41 200 - 17 - 01, e-mail: 

sekretariat@pcprkielce.pl).  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: iod@pcprkielce.pl.  

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie 

warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia dla 

członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością realizowanych ze środków pochodzących z 

Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021r: 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych,  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c ww. Rozporządzenia,  

6) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

7) Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada:  

- na podstawie art. 15 ww. Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

- na podstawie art. 16 ww. Rozporządzenia prawo do sprostowania dotyczących jej danych osobowych 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może 

naruszać integralności protokołu/notatki służbowej oraz jego załączników);  

- na podstawie art. 18 ww. Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych jej dotyczących z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 ww. Rozporządzenia,  

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego);  



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. Rozporządzenia;  

8) Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ww. Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 ww. Rozporządzenia.  

 

13. Pozostałe informacje:  

l) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) skontaktowania się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści złożonych dokumentów lub 

doprecyzowania złożonej oferty,  

b) wezwania Wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone 

lub będą zawierały błędy,  

c) żądania wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę,  

3) W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny 

nie mogą być wyższe niż ceny pierwotne.  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył  

najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.  

5) Po wyborze Wykonawcy przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji 

warunków zamówienia z wybranym Wykonawcą.  

6) Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę 

ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego 

prowadzenia, bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

8) Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

https://pcprkielce.pl/projekt/opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/ wybrany Wykonawca zostanie 

powiadomiony telefonicznie o wyborze jego oferty.  

9) Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem.  

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed podpisaniem umowy dostarczenia przez 

Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze 

zaproszenie.  

 

 

                                                                                                                  Podpis osoby upoważnionej 
 
 
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinie w Kielcach  
Anna Florczyk -Bielna 
 
 

https://pcprkielce.pl/projekt/opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/


 


