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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie zaprasza do złożenia oferty na 

wykonanie usługi opieki nad osobami zależnymi projektu "Na bezrybiu i rak ryba - moje 
miejsce na lokalnym rynku pracy"II realizowanym prze Gminę Pęczniew / Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pęczniewie 
 
1.Zamawiający: 

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Pęczniewie,  
ul. Główna 10/12 ,   NIP 8281359612 tel. 43 678 17 49 

 
2. Program, Priorytet, Działanie 

 Projekt pn. „Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II 
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020  
Oś IX Włączenie społeczne 
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym / Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
 

3. Przedmiot zapytania obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa  opieki nad zależnymi osobami – dziećmi w 

wieku od 4 do 13 lat, nad którymi sprawują opiekę uczestnicy projektu „ Na bezrybiu i rak 
ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II  realizowanego przez Gminę Pęczniew / 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie. Grupa obejmuje do dziesięciorga 
dzieci. Wymiar zobowiązań w miesiącu – do 73 godz. Opieka w godzinach pracy 
Biblioteki Gminnej w Pęczniewie. Usługa świadczona w okresie od 2 stycznia do 30 
maja2019r. 

 
Głównym celem projektu jest podniesienie w terminie 01.01.2018r.-30.06.2019  

poziomu aktywności społ. i zawodowej 20 mieszkańców gminy Pęczniew, korzystających 



z pomocy społ., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. 16 uczestników realizuje 
staże zawodowe, aby umożliwi ć im realizację zadania należy zapewnić opiekę nad 
osobami zależnymi – dziećmi w wieku od 4 do 13 lat.  

4. Wymagania dot. Wykonawcy realizującego usługę: 

W postępowaniu mogą wziąć udział osoby, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne, 
minimum dwuletnie doświadczenie w zawodzie. 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
- Wykonawca posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 
praw publicznych,( oświadczenie) 
- Wykonawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, (oświadczenie) 
- Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  - zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.) ( oświadczenie) 
 

5.Termin realizacji usług: 
Realizacja usługiobejmuje okres od daty podpisania umowy do  30.05.2019r.  

 
6. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria: 

•••• Cena 100%, max. 100pkt. 
 
7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wymagania: 
a) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 
b) Wzory dokumentów powinny być wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do 
oferty, 
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
2. Forma oferty: 

• Oferta powinna być złożona w formie papierowej na formularzu oferty, który 
stanowi załącznik do zapytania ofertowego.  

• Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii, 
 

8. Sposób i termin złożenia oferty cenowej: 
Oferty należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście do dnia 31grudnia 2018r. do godziny 
15.30 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie ul. Główna 10/12 99-235 
Pęczniew. Dodatkowych informacji udziela: Wiesława Pawełczyk - Kierownik GOPS 
Pęczniew, tel. 43 678 17 49. 

       Kierownik GOPS Pęczniew 

  /-/ Wiesława Pawełczyk 


