
ZAPYTANIE CENOWE
z dnia 15-03-2018 r.

 

Gmina Chodzież/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży zaprasza do złożenia WYCENY na 
wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania. 
Zgodnie  z  obowiązującymi  Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, 
że dana usługa, zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

1. ZAPYTUJĄCY

Zapytujący:
Nazwa Gmina  Chodzież/Gminny 

Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Chodzieży

Forma prawna gminne  samorządowe 
jednostki organizacyjne

Numer REGON 004611150
Numer NIP 764-17-69-040

Dane teleadresowe Zapytującego:
Adres do korespondencji ul.  Notecka  28,  64-800 

Chodzież
E-mail gops@gminachodziez.pl
Tel. +48 67 28 20 893
Godziny pracy  7:00-15:00
Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) Alicja Zielińska

Tel.  +48  67  28  20  893 
w.30

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

2.1 Przedmiot zapytania – informacje podstawowe:

Opis Projektu Przedmiot zapytania ma zostać wykonany w ramach i w celu 
realizacji  projektu  „Chcę,  więc  mogę  -  wsparcie  osób 
niesamodzielnych  i  niepełnosprawnych  z  gminy  wiejskiej 
Chodzież”,  dofinansowanego ze źródeł  programu WRPO na 
lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne 
Poddziałanie  7.2.2  Usługi  społeczne  i  zdrowotne -  projekty 
konkursowe. 

Zwięzłe określenie przedmiotu Przedmiotem  zapytania  jest  pełnienie  funkcji  Kierownika 
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zapytania Klubu  Seniora  w  okresie  pomiędzy:   marzec   2018  r. 
a październik  2019 r.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

2.
2.
1

Pełnienie funkcji Kierownika Klubu Seniora

Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji  
seniorów. W Klubie Seniora wsparciem objęte są osoby niesamodzielne. Udział w formach 
wsparcia uczestników klubu seniora jest bezpłatny. 
Świadczenie  usług  opiekuńczych  w  Klubie  Seniora  podlega  monitoringowi  i  okresowej 
ewaluacji podmiotu realizującego usługi opiekuńcze.
Przewidywana liczba uczestników Klubu Seniora: minimum 50 osób

Zadania Kierownika Klubu Seniora obejmują w szczególności:

− organizację pracy Klubu Seniora,
− diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu,
− opracowanie harmonogramu pracy Klubu Seniora
− zapisy chętnych na poszczególne zajęcia,
− nadzorowanie  realizacji  warsztatów  zajęciowych  rozwijających  umiejętności 

i zainteresowania oraz zajęć gimnastycznych dla uczestników,
− organizacja wyjść/wyjazdów do kina/teatru,
− zakup poczęstunku na zajęcia,
− prowadzenie biblioteczki seniora, w tym zakup pozycji książkowych,
− nauka  obsługi  komputera,  pomoc  np.  w  wynajdywaniu  informacji,  drukach  pism 

urzędowych czy wzorów dokumentów,
− organizacja grup samopomocowych w Klubie,
− organizacja przedstawień, pokazów dla uczestników Klubu, (np. organizacja

pokazów  tanecznych,  występy  przedstawień  przedszkolnych,  które  oglądaliby 
seniorzy).

− współpraca z  NGO, firmami i  instytucjami,  które  mogłyby wspomagać  działalność 
Klubu

− prowadzenie  wypożyczalni  sprzętu  rehabilitacyjnego  dla  opiekunów  faktycznych 
objętych wsparciem w ramach projektu, wypożyczalnia mieścić się będzie w Klubie 
Seniora,

− poradnictwo  i  zwiększenie  dostępności  do  informacji  oraz  infolinię  –  udzielanie 
porad  mailowych,  telefonicznych  i  osobistych  opiekunom  faktycznym  w  zakresie 
m.in.:  pielęgnacji,  zasiłków,  pomocy  społecznej,  pomoc  w  organizacji  sprzętu 
rehabilitacyjnego, organizacji dostępnych form pomocy, itp.

− prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji działalności Klubu 
Seniora zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego

Czas pracy Kierownika Klubu Seniora: 80 h/miesiąc
Przybliżony termin świadczenia usługi: marzec 2018 – październik 2019
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Miejsce świadczenia usługi: 
Klub Seniora znajdować się będzie na terenie gminy wiejskiej Chodzież
Zakres obowiązków oraz sposób realizacji usług zgodne są z Wytycznymi w obszarze 
włączenia społecznego Załącznikiem nr 8.19  do Regulaminu konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ-
00-30-001/17 Załącznik 8.19 – Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w 
społeczności lokalnej dostępnego pod linkiem 
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/005/7
56/original/8.19_Minimalne_wymagania_świadczenia_usług_społecznyc
h_w_społeczności_lokalnej.pdf?1487928184

Forma  zatrudnienia:  umowa  cywilno-prawna  z  osobą  fizyczną  lub  osobą  prowadzącą 
jednoosobową  działalność  gospodarczą,  przy  czym  wymagane  jest  osobiste  świadczenie 
usługi.

3. Wymagania wobec Wykonawcy:

3.1
Wykonawca  powinien  posiadać  uprawnienia  i zasoby  niezbędne  do 
niezakłóconej  realizacji przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności   niezbędne 
środki  techniczno-organizacyjne,  niezbędne  doświadczenie,  kwalifikacje, 
kompetencje oraz potencjał osobowy i finansowy.

3.2 Osoba świadcząca usługi powinna spełniać następujące warunki:

1. Posiada wykształcenie minimum średnie,
2. Odbyła  co najmniej  20-godzinny kurs  przygotowujący  do prowadzenia 

takiej działalności,
3. Posiada  wykształcenie  i  doświadczenie  pozwalające  na  prowadzenie 

doradztwa  z  zakresu  doboru,  wykorzystania  i  obsługi  sprzętów 
rehabilitacyjnych,

4. Posiada  wysokie  umiejętności  interpersonalne  oraz  wysoki  poziom 
empatii.

Osoba świadcząca usługę musi  być gotowa do świadczenia usług w wymiarze 
minimalnym 80 godzin zegarowych miesięcznie.  

3.4.4 W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału: 

Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. 
nie  posiadają  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności,  nie 
posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej  i  finansowej  mogącej  budzić  poważne wątpliwości  co do 
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia
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4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 

Odpowiedź  na  niniejsze  zapytanie  uprzejmie  prosimy  przesyłać  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Chodzieży drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub składać osobiście lub 
za pośrednictwem poczty/kuriera do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, do 
dnia 23 marca 2018 r. do godziny 14.00

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy  
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu. 

Załączniki:
Wycena przedmiotu zapytania – Załącznik nr 1
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Załącznik nr 1 

WYCENA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA  

Dotyczy : 
Zapytanie cenowe z dnia 15.03.2018 r. - pełnienie funkcji Kierownika Klubu Seniora w projekcie  
„Chcę,  więc  mogę  -  wsparcie  osób  niesamodzielnych  i  niepełnosprawnych  z  gminy  wiejskiej  
Chodzież”, dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi  
społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Przedmiot zapytania zgodnie z podaną specyfikacją w zapytaniu cenowym z dnia 15-03-2018 mogę  
wykonać (dostarczyć) za następującą cenę:

L.p
. Przedmiot Cena brutto za jedną 

godzinę zegarową 

Cena brutto za jeden miesiąc 
pracy 

(80 godzin zegarowych/miesiąc)
1.

Pełnienie funkcji
Kierownika  Klubu 
Seniora

…………….…….………………………………….
czytelny podpis, miejscowość, data
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