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1. ZLECAJĄCY 

Gmina Niebylec 

Adres: 38-114 Niebylec  

    Niebylec 170 

    tel. 17-2773002 

    NIP: 819-15-65-408 

 

2. TRYB ZLECENIA ZADANIA 

Zlecenie zadania zostanie udzielone zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy  

z dnia 24 kwietnia  2003 r. o  działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U.Z 2003 r. Nr 96, 

poz. 873 ze zm.).  

 

3. PRZEDMIOT ZADANIA 

Przedmiotem zlecenia zadania jest świadczenie usług opiekuńczych 

dla  mieszkańców gminy Niebylec w zależności od faktycznych 

potrzeb gminy. 

Przewidywana (orientacyjna) liczba godzin w ciągu 1 dnia 

roboczego wynosi około  8 godzin. Liczba ta może ulec zwiększeniu 

lub zmniejszeniu. 

 

4. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

Usługi opiekuńcze obejmować będą zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb życiowych dla ludzi chorych i niepełnosprawnych w miejscu 

ich zamieszkania w zakresie: 

A. zaspokojenia codziennych życiowych potrzeb, 

 a w szczególności; 

� utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, 



� zakup artykułów spożywczych i innych związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego, 

� przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, 

� pomoc przy spożywaniu posiłków, 

� pranie bielizny osobistej i pościelowej, 

� załatwianie spraw bieżących związanych z utrzymaniem domu, 

� mycie i kąpiel, 

� zmianę bielizny osobistej i pościelowej oraz przesłanie łóżka, 

� pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,  

� zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,  

� zapewnienie kontaktów z otoczeniem 

� inne niezbędne czynności związane z pomocą w zaspokajaniu bieżących 

potrzeb życiowych 

Kwalifikację osób, dla których świadczone będą usługi opiekuńcze 

dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            

w Niebylcu w formie decyzji administracyjnej. 

 

Termin realizacji - 1 stycznia 2011r. 

Termin zakończenia -  31 grudnia 2011r. 

 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Obowiązuje przygotowanie oferty na formularzu ofertowym zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 

2005r. (Dz. U. Nr 264, poz.2207) z uwzględnieniem rozliczenia 

jednostkowego kosztów - koszt 1 godziny usługi opiekuńczej). 

Oferta winna odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu. 

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie co do 



wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą 

rozpatrywane ze względów formalnych. 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

Komisja Oceniająca  dokonuje oceny i wyboru ofert spośród tych, które nie 

podległy odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów: 

 

• merytoryczna wartość oferty  

• możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę 

(kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia) 

• zakres finansowania zadania ze źródeł innych aniżeli budżet gminy,  

w tym wielkość środków własnych, 

• dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem 

• ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania 

 

 

7. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

Pracownikiem  uprawnionym do bezpośredniego kontaktu  

z Oferentami jest Jacek Kozdraś Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej    w Niebylcu, tel. 17-2773046. 

 

 


