
Gostynin: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich 

zamieszkania na terenie miasta Gostynina 

Numer ogłoszenia: 471074 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie , ul. Parkowa 22, 09-500 

Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 024 2356932, faks 024 2356932. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgostynin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta 

Gostynina. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmować 

będzie wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina w szacunkowej ilości maksymalnej 8 500 

godzin rocznie we wszystkie dni tygodnia, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014. Ilość godzin 

może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą 

cechuje zmienność potrzeb klientów wynikająca głównie ze zmieniającego się ich stanu zdrowia. 

Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część ww. 

godzin będzie realizowana. Zamówienie obejmuje świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art.18 ust. 

1 pkt. 3 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 

1362 ze zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 



2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 30.09.2005 r.) 

i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 134, poz. 943 z 25.07. 

2006 r.), a także zasad realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w województwie mazowieckim, które ukazały się na stronie internetowej Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 13 czerwca 2012 roku. Celem specjalistycznych usług 

opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 3 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoba z zaburzeniami psychicznymi to: a) osoba chora 

psychicznie b) osoba upośledzona umysłowo c) osoba wykazująca inne poważne zakłócenia 

czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym Wykonawca zobowiązuje się do : Wykonywania specjalistycznych usług 

opiekuńczych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 30.09.2005 r.) i 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 134, poz. 943 z 25.07. 

2006 r.) która wyróżnia się następujące rodzaje specjalistycznych usług: 1. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze zwane dalej usługami, obejmować będą w szczególności: 1. uczenie i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności 

zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, 

motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności 

samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w 

codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: a. samoobsługa, zwłaszcza 

wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i 

prowadzenia domu, b. dbałość o higienę i wygląd, c. utrzymywanie kontaktów z domownikami, 

rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, d. wspólne organizowanie i 

spędzanie czasu wolnego, e. korzystanie z usług różnych instytucji. b) interwencje i pomoc w życiu 

w rodzinie, w tym: 1) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo 

specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 2) 

ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 3) doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz 

rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, 4) 

kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 5) współpraca z rodziną - 

kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej. c) pomoc w 

załatwieniu spraw urzędowych w tym: 1) w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - 

rentowych, 2) w wypełnianiu dokumentów urzędowych. d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu 



zatrudnienia, w tym zwłaszcza: 1) w poszukiwaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu 

zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów 

terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, w środowiskowych domach samopomocy, w 

centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, 2) w kompletowaniu dokumentów 

potrzebnych do zatrudnienia, 3) w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i 

asystowanie w kontaktach z pracodawcą, 4) w rozwiązywaniu problemów psychicznych 

wynikających z pracy lub jej braku. e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: 1) nauka 

planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, 2) pomoc w uzyskaniu ulg w 

opłatach, 3) zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie 

finansowe. 2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do 

świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań 

diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie 

przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków 

pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także utrzymaniu higieny, 

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek 

rehabilitacyjnych. 3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w 

zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): 

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) 

współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-

terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze 

specjalistycznych usług 4. Pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu 

i wnoszeniu opłat, b) w organizowaniu drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier 

architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i 

gospodarzem domu. 5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do 

zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie 

mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2004 r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. nr 111 poz 535 z późn. zm.) 6. Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: 

pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, 

asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji 

medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające 

świadczyć określone specjalistyczne usługi. 7. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi musi następować przez osoby legitymujące się co najmniej 



półrocznym stażem w jednej z następujących instytucji tj: a) szpitalu psychiatrycznym; b) jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; placówce terapii lub 

placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem 

umysłowym; c) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno- wychowawczym; d) zakładzie rehabilitacji; e) 

innej jednostce niż wymienione wcześniej; świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 8. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a 

muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: a) umiejętności kształtowania motywacji 

do akceptowanych przez otoczenie zachowań; b) kształtowania nawyków celowej aktywności; c) 

prowadzenia treningu zachowań społecznych. 9. Kwalifikacje realizatorów usług powinny być 

odpowiednie do rodzaju zaburzeń psychicznych klientów, ich potrzeb oraz zakresu i rodzaju usług. 

2. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do: 1. Świadczenia usług zgodnie z otrzymaną decyzją 

administracyjną przyznającą usługę dla konkretnej osoby i określającą: a) rodzaj usługi zgodnie z 

zaświadczeniem lekarskim b) czas jej wykonywania c) wysokość odpłatności ponoszonej przez 

świadczeniobiorcę i warunki spłaty lub zwolnienie z opłaty. d) zalecenia lekarskie lub specjalisty z 

zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii w przypadku przyznania usługi rehabilitacji fizycznej i 

usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) 2. Świadczenie usług niezwłocznie po otrzymaniu decyzji 

administracyjnej. 3. Świadczenia usług w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. 4. Prowadzenia 

dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia: a) indywidualnych programów 

terapeutycznych dla każdego świadczeniobiorcy i przekazanie ich Zamawiającemu b) miesięcznych 

kart czasu pracy osoby świadczącej usługi potwierdzonych przez świadczeniobiorcę c) 

indywidualnej karty podopiecznego, która zawierać powinna m. in. informację dotycząca ocenyę 

funkcjonowania społecznego i realizacji działań terapeutycznych, okresową ocenę efektów 

świadczonych usług d) miesięcznej oceny efektów działań terapeutycznych u każdego 

świadczeniobiorcy e) notatek z wizyt środowiskowych w domu klienta prowadzone przez osoby 

świadczące usługi f) harmonogramów pracy u poszczególnych klientów g) dziennych raportów z 

realizacji usług h) rozliczeń finansowych 5. Sporządzania okresowej oceny efektów świadczonych 

usług indywidualnie dla każdego klienta objętego usługami (ewaluacja usług) i przekazania ich 

Zamawiającemu. 6. Sporządzanie wraz z przedstawicielem MOPS kwartalnego sprawozdania z 

realizacji usług, 7. Comiesięcznego sporządzania i przekazywania do MOPS w Gostyninie wraz z 

rachunkiem za zrealizowane godziny usług: a) imiennych wykazów świadczeniobiorców z 

wyszczególnieniem m.in. ilości godzin usług przyznanych decyzją administracyjną MOPS, ilością 

godzin zrealizowanych, kosztorysem wykonania zadania oraz określeniem osób świadczących 

usługi poszczególnym klientom b) miesięcznych ocen efektów działań terapeutycznych u każdego 



świadczeniobiorcy c) miesięcznych wykazów wizyt środowiskowych d) harmonogramów pracy u 

poszczególnych klientów e) informacji o przyczynach niezrealizowania usług zgodnie z decyzją 

administracyjną u poszczególnych klientów 8. Zapewnienia osobom wykonującym usługi, 

wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne, dostosowane do niesionej pomocy (rękawice, 

fartuchy itp.), 9. Zapewnienia klientom niezbędnej pomocy w sytuacjach nagłych, w szczególności 

takich jak: a) odniesienie poważnych obrażeń, b) ciężki stan zdrowia, c) zatrucia pokarmowe lub 

choroba zakaźna, d) zniszczenie domu w wyniku wandalizmu lub pożaru, e) kradzież na szkodę 

klienta, f) wypadki następujące podczas świadczenia usług. 10. Współpracy na bieżąco z 

pracownikami Zamawiającego. Przez współpracę rozumie się wymianę informacji dotyczącą osób 

korzystających ze wsparcia w formie usług specjalistycznych i są związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 11. Udostępnienia lub przekazania kserokopii dokumentów dotyczących realizacji 

usług, które są w posiadaniu Wykonawcy, na każde żądanie Zamawiającego. Na etapie 

przetargowym Wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się ze SIWZ, aby wnieść 

ewentualne zapytania i uwagi przed terminem składania ofert i podpisaniem umowy na realizację 

zadania.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym nie będzie 

żądał wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi tj.: zrealizował minimum 4 

tysiące godzin usług zgodnie z przedmiotem zamówienia 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do 

dysponowania tymi osobami tj. dysponuje lub będzie dysponował. Kwalifikacje osób 

świadczących usługi muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 

189, poz. 1598 z 30.09.2005 r.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 06 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U. Nr 134, poz. 943 z 25.07. 2006 r.) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 



przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mopsgostynin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej ul. Parkowa 22 09-500 Gostynin.. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 28.11.2013 godzina 11:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 22 09-

500 Gostynin.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 


