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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

„Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świebodzicach w miejscu zamieszkania klientów OPS”

Nr zamówienia:

OPS.FK.261.4.2020

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice
Fax: 74/666-95-81, tel: 74/666-95-81
e-mail: sekretariat@opsswiebodzice.pl 
adresy stron internetowych, na których zamieszczone są IWZ: http://www.bip.ops.swiebodzice.pl

Tryb udzielania zamówienia i podstawa prawna: 
Postępowanie o wartości poniżej 750.000 euro, prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843 z  późn.  zm.)-
zamówienia na usługi społeczne.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Świadczenie  usług  opiekuńczych  dla  klientów Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Świebodzicach
w miejscu zamieszkania klientów OPS”.
Rodzaj zamówienia: usługi społeczne.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.  Przedmiotem zamówienia  jest  zorganizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych  w miejscu
zamieszkania  klientów Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Świebodzicach  przez  7  dni  w tygodniu
(także w niedziele i święta). Usługi opiekuńcze to usługi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11,
art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.
zm.).
2.  Przez  usługi  opiekuńcze  należy  rozumieć  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb
życiowych,  opiekę  higieniczną,  zaleconą  przez  lekarza  pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
3. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:

a) podstawową pielęgnację tj. higienę ciała, ubieranie i rozbieranie, czynności fizjologiczne,
pomoc  w  przemieszczaniu  się,  pomoc  w  przygotowywaniu  i  spożywaniu  posiłków,
zapobieganie, pielęgnacja odleżyn i odparzeń,

b) podtrzymywanie  aktywności  społecznej,  obejmuje  pomoc  w  utrzymywaniu  więzi
rodzinnych i społecznych oraz motywowanie do aktywności fizycznej, dbanie o kondycję
fizyczną i psychiczną klienta poprzez zapewnienie kontaktów z otoczeniem,

c) wspieranie procesu leczenia, obejmuje pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej,
umawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, realizację recept, nadzór nad przyjmowaniem
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leków  zgodnie  z  zaleceniem  lekarza,  powiadamianie  rodziny  lub  lekarza  rodzinnego
o istotnych zmianach w zachowaniu klienta wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia,

d) okazywanie  wsparcia  emocjonalnego  w  doświadczeniach  egzystencjalnych:  samotności,
cierpieniu i umieraniu,

e) pomoc  w  prowadzeniu  gospodarstwa  domowego,  obejmuje  zapewnienie  posiłków
(przygotowywanie  posiłków z  uwzględnieniem diety,  bądź  ich  dostarczenie,  podawanie
posiłku  oraz  w  razie  potrzeby  nakarmienie  chorego),  załatwianie  spraw  urzędowych,
zakupy,  utrzymanie  czystości  otoczenia,  zabezpieczenie  ogrzewania,  palenie  w  piecu,
zarządzania pieniędzmi (w tym regulowanie opłat  mieszkalnych itp.,  oraz dokonywanie
płatności za usługi opiekuńcze), 

f) wykonywanie  innych  czynności  w  ramach  usług  opiekuńczych,  zgodne  z  potrzebami
klientów OPS w Świebodzicach,

g) utrzymywanie  osobistego  oraz  telefonicznego  kontaktu  z  lekarzem,  pielęgniarką  oraz
pracownikiem socjalnym,

h) w przypadku zgonu klienta: wezwanie lekarza celem stwierdzenia zgonu, zawiadomienie
rodziny, zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

4.  Przewidywana  ilość  osób  korzystających  z  usług  opiekuńczych,  o  których  mowa w art.  50
ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w okresie trwania umowy wynosi ok.  55
osób/m-c, przewidywana ilość świadczeń (godzin) wynosi ok. 2.500/m-c.
5. Ze względu na specyficzny charakter usług Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby
osób objętych usługami oraz ilości godzin w zależności od potrzeb osób wymagających opieki.
W  takim  przypadku  ceny  jednostkowe  zaoferowane  przez  Wykonawcę  pozostaną  bez  zmian
w  okresie  objętym  umową.  Wykonawcy  z  tego  tytułu  nie  przysługują  żadne  roszczenia,
w szczególności z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania.
6.  Wykonawca  będzie  świadczyć  usługi  opiekuńcze  na  podstawie  indywidualnej  dokumentacji
wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zawierającej:

1) imię i nazwisko klienta,
2) adres zamieszkania,
3) okres na jaki przyznano usługi,
4) wymiar przyznanych usług,
5) zakres przyznanych usług.

KODY ZAMÓWIENIA:
            85.30.00.00-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej 

85.31.11.00-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych
            85.31.21.00-0 - Usługi opieki dziennej 
            85.31.24.00-3 - Usługa opieki społecznej nie świadczone przez ośrodki pobytowe

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

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Wszelkie rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą dokonywane w walucie PLN.
6. Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  Wykonawca,

niezależnie od wyników postępowania.
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7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje
aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać następujące warunki:
1) prowadzić działalność zgodnie z przedmiotem zamówienia,
2) dysponować lub mieć do dyspozycji personel zdolny do wykonania zamówienia w ilości

min. 15 opiekunek/opiekunów, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane
przy  realizacji  usług  opiekuńczych  tj.  odpowiednia  liczba  osób  przygotowana  przez
Wykonawcę,  przeszkolone  (potwierdzenie  odbycia  odpowiedniego  kursu  lub  szkolenia
wewnętrznego)  w  zakresie  opieki  nad  chorym  w  domu,  znające  procedury  wzywania
pomocy i udzielania pomocy przedlekarskiej,

3) wszystkie osoby którym Wykonawca powierzy wykonywanie usług opiekuńczych powinny
spełniać poniższe wymagania:
a) nie mogą być karane,
b)  muszą  zobowiązać  się  do  zachowania  w tajemnicy  wszelkich  informacji  uzyskanych
w  trakcie  realizacji  usług,  w  szczególności  danych  personalnych  osób  dla  których
świadczone są  usługi,  z  uwzględnieniem ich  sytuacji  rodzinnej,  osobistej,  ekonomicznej
i zdrowotnej,
c)  posiadać  stan  zdrowia  pozwalający  na  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym
wykonywanie prac fizycznych,
d)  być:  sprawne intelektualnie,  obsługiwać podstawowy sprzęt  gospodarstwa domowego
(pralka automatyczna, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny itp.),
e)  posiadać  umiejętność  nawiązywania  i  utrzymywania  prawidłowych  kontaktów
interpersonalnych.

 Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę na cały okres realizacji zamówienia  

osoby pełniącej funkcję koordynatora usług opiekuńczych. 
2) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu

wykonania zamówienia. Kontrola odbywać się będzie w miejscu realizacji zamówienia i ma
na celu weryfikację spełnienia przez Wykonawcę warunków realizacji zamówienia.

3) Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowe
i deliktowe) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) na
okres obowiązywania umowy. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu kopie aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający obowiązujące  ubezpieczenie, podpisany za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli wygaśnięcie polisy ubezpieczenia nastąpi w okresie
realizacji  zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
przedłużonej  ważności  polisy  lub  innego  dokumentu  (podpisanego  za  zgodność
z oryginałem).

IV: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
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ROZDZIAŁ  V:  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU,  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW  ORAZ  WYKAZ
OŚWIADCZEŃ,  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY
W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

a) w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
b) w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20
lub ust. 5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie
szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy.  Wskazanej  regulacji  nie  stosuje  się,  jeśli  wobec  Wykonawcy,  będącego
podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  znajdują  się

w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
a) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej  (kontraktowe  i  deliktowe)  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej
z  przedmiotem zamówienia  na  sumę gwarancyjną  co  najmniej  300  000,00 zł  (słownie:
trzysta tysięcy złotych).

2) O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  posiadają  odpowiednie
zdolności techniczne lub zawodowe.
a)  Wykonawca spełni warunek jeśli  wykaże,  że w okresie ostatnich trzech latach przed
upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-
w tym okresie  wykonał,  a  w przypadku  świadczeń  okresowych lub  ciągłych  wykonuje
należycie  co  najmniej  jedno  zamówienie,  którego  przedmiotem było  świadczenie  usług
opiekuńczych dla  co  najmniej  40  osób  w  ramach  jednej  umowy wraz  z  podaniem ich
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,  przy czym dowodami,  o  których mowa są referencje  bądź inne
dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z  uzasadnionej
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych
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dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
b)  Wykonawca  spełni  warunek  jeśli  wykaże,  że  dysponuje  osobą  odpowiedzialną  za
koordynowanie  i  nadzór  nad  całokształtem  realizacji  zamówienia-  koordynator   usług
opiekuńczych oraz niezbędny personel do wykonywania usług opiekuńczych w ilości min.
15 opiekunek/opiekunów.

3) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu
o  których  mowa  w  Rozdziale  V  pkt  3  IWZ,  polegać  na  zdolnościach  technicznych,
zawodowych,  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od
charakteru łączących go z nim stosunków prawnych:
a)  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  musi
udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
b)  Wykonawca  powołując  się  na  zdolności  lub  sytuacje  innych  podmiotów  powinien
wypełnić  dokumenty  wskazane  w  Rozdziale  V  pkt  4  IWZ,  w  części  dotyczącej  tych
podmiotów.

4.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1) informacja  z  Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym w art.  24  ust.  1  pkt
13,14,21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat  tych należności  wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie  Wykonawcy  o  przynależności/braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej  (załącznik  nr  5  do  IWZ).  W przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu-  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego  informacji  z  otwarcia  ofert.  Zamawiający  dopuszcza  sytuację,  iż
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Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy
kapitałowej  lub  też  oświadczenie  o  przynależności  do  grupy  kapitałowej  wraz  z  listą
wszystkich podmiotów wchodzących w skład tej grupy,

6) w  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  dokumentów,  o  których  mowa
w  Rozdziale  V   pkt  4  IWZ  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami
internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający  pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5.  Dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego  do  złożenia  przez  Wykonawcę,
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz zrealizowanych usług,  tożsamych z  przedmiotem zamówienia  (załącznik  nr  3  do
IWZ)  oraz  dowody  potwierdzające  że  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane
z należytą starannością np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, bądź są wykonywane,

2) wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do IWZ),
3) kopia,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem,  opłaconej  polisy  lub  inny  dokument

ubezpieczenia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej
(kontraktowej  i  deliktowej)  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  w  tym
zakresie przedmiotu zamówienia.

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeśli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale V pkt 4 ppkt od 1) do 4) IWZ składa
odpowiednio:

1) dla dokumentu określonego w ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru,  albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja  albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) dla dokumentów określonych w ppkt 2), 3), 4) składa dokument lub dokumenty wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a)  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne  albo,  że  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.  Dokumenty,  których  żąda  Zamawiający,  należy  składać  w  formie  oryginału  lub  kopii
potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę.  Jeżeli  złożone  przez  Wykonawcę
kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości,
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie
do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć wraz z ofertą.
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10.  Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.  Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści
złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z  dnia  26 lipca  2016 r.  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może żądać  zamawiający  od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).
13. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą - spełnia
bądź nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych
przez  Zamawiającego  w  IWZ.  Z  treści  załączonych  dokumentów  i  oświadczeń  musi  wynikać
jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14.  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  5  ustawy  Pzp  tych
Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą
braku podstaw do wykluczenia.
15. Jeżeli  Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą
wątpliwości,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  ich  złożenia,  uzupełnienia,  poprawienia,
wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI: PROCEDURA
Procedura prowadzona w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - zamówienia na usługi społeczne.
2. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena- 100%.
3.  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA  DOSTĘPNE  SĄ  NA  STRONIE
http://www.bip.ops.swiebodzice.pl  bądź  można  uzyskać  pod  adresem:  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w Świebodzicach, ul. Plac Dworcowy 1, 58-160 Świebodzice, parter, pokój nr 1.

4.  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT  19.11.2020 r.,  godz.  8:00,  miejsce:  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w  Świebodzicach,  ul.  Plac  Dworcowy  1,  58-160  Świebodzice,  parter,  pokój  nr  3
(sekretariat).
5. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. 19.11.2020 r., godz. 8:05.
2.  Jeżeli  w  ofercie  Wykonawca  poda  cenę  napisaną  słownie  inną  niż  cenę  napisaną  cyfrowo
Zamawiający weźmie pod uwagę cenę napisaną słownie.
3.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informację
z otwarcia ofert.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

Zatwierdzam: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach
                                                Robert Sysa

Świebodzice, dnia 04.11.2020 r.

(data, podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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