
                                                                                             Biała Rawska, dnia 4 czerwca 2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU 

w celu oszacowania wartości zamówienia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Białej  Rawskiej  zaprasza  do  składania

ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacja w miejscu zamieszkania

dziecka – w celu oszacowania wartości zamówienia. 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Adres Zamawiającego: 96-230 Biała Rawska, ul. Mickiewicza 25

REGON: 005281475 

NIP: 835-14-41-165

e-mail: sekretariat@mgopsbr.pl

tel/fax: 46 815-93-51 

3. Godziny pracy Ośrodka: 

poniedziałek, wtorek, czwartek: od 7.30 do 15.30 

    środa: od 7.30 do 16.30

  piątek: od 7.30 do 14.30

4. Podstawa prawna trybu zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień  publicznych  tekst  jedn.:  Dz.  U z  2015  r.,poz.  2164 ze  zm.)  oraz  Regulamin

udzielania zamówień publicznych dla postępowań w sprawach zamówień, których wartość

przekracza  wyrażoną  w złotych  kwotę  30  000  euro  oraz  dla  postępowań  w  sprawach

zamówień,  których  wartość  nie  przekracza  wyrażonej  w złotych  kwoty 30  000 euro  w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.

5. Charakter umowy: umowa – zlecenie.

6. Przedmiot zamówienia:  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka -

rehabilitacja  -  w  miejscu  zamieszkania w terminie  uzgodnionym z  opiekunami  dziecka

zgodnie z § 2 ust. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005

roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 z

poźn. zm.).

7. Przewidywany termin realizacji świadczenia:  22 czerwca 2020 r.  – grudzień 2020 r. w

wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo..

8. Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. gmina Biała Rawska.

9. Kryterium wyboru oferty: cena.



Osoby  wykonujące  SUO  powinny  spełniać  wymogi  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra

Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

(Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

10. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Rehabilitacja  fizyczna  i  usprawnianie  zaburzonych  funkcji  organizmu zgodnie  z  §  2  ust.

Rozporządzenia  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  roku  w  sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 z poźn. zm.).

11. Wymagane dokumenty:

 oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi. – zał. nr 1.

12. Inne postanowienia:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC,

ani  nie  jest  ogłoszeniem  o  zamówieniu  w  rozumieniu  ustawy  z  29  stycznia  2004r.  –  Prawo

Zamówień Publicznych (  tj.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1579 ze  zm.)  –  ma ono na  celu wyłącznie

rozeznanie cenowe rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym

zamówieniem publicznym. 

13. Informacje dodatkowe:

Oferty  należy  składać  do  dnia  8  czerwca  2020 r. do  godziny  1530 (decyduje  data  wpływu)

osobiście, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mgopsbr.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

96-230 Biała Rawska, ul. Mickiewicza 25

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kacprzak tel. 46 815 93 51; 

Termin otwarcia oferty: 9 czerwca 2020 r., godz. 900

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Dyrektor MGOPS

            Magdalena Kieszek

Załącznik nr 1:

Formularz ofertowy
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