
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U 
 
 
 
                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych 
równowartość kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm., na 
sprawowanie opieki nad chorym w domu (CPV – 85312100-0). 
                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
                      w Rawie Mazowieckiej 
                      pokój Nr 104 – Budynek Urzędu Gminy 
                      Al. Konstytucji 3 Maja 32 
                      96-200 Rawa Mazowiecka 
lub telefonicznie, tel. (0 46) 814 39 08 w godzinach 800 - 1600 
Fax.: (0 46) 814 39 08 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Edyta Marcinkowska. 
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki nad chorym z terenu 
gminy Rawa Mazowiecka w jego domu. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert 
wariantowych. 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od  01.07.2010r. do  30.06.2012r.                         
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:  
1./ 
-Posiadają uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
-Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie  
-Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej  
-Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
-Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzieleniu zamówienia z 
przyczyn określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 
2./ W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania oferent zobowiązany jest do 
podpisania oświadczenia znajdującego się na formularzu nr 1 Oferta 
wykonawcy. Ponadto spełnienie warunków udziału odnoszących się do 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, ocenione zostanie jako spełnione 
pod warunkiem, że Wykonawca posiada  co najmniej 3 letnie doświadczenie w 
wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem oraz wielkością 
przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wymagane 



jest żeby oferent załączył do oferty wykaz wykonywanych w/w usług 
(wypełniony załącznik Nr 2 do oferty wykonawcy) oraz załączył dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonanie ( np. referencje). 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 
 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: 100% cena. 
Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.06.2010 r. do godz. 1000 w 
siedzibie zamawiającego, pokój 104 (kierownik GOPS). 
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu niezwłocznie po godz. 1000 w 
pokoju 104 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka. 
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych w dniu 18.05.2010r. 
 
 
 

 
Rawa Mazowiecka dnia 18.05.2010 r. 



SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ 

USŁUGI 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 
tel. (0 46) 815 39 08 
 
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Edyta Marcinkowska 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Sprawowanie opieki nad chorym w domu CPV 85312100-0 
 
3. SPOSÓB FINANSOWANIA 
 
Środki własne z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka 
Sposób zapłaty: przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku. 
 
5. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż wyrażona w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm. 
 
6.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1./ W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
a. Posiadają uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
b. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie  
c. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej  



d. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia 
e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzieleniu zamówienia z 
przyczyn określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 
2. / W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania oferent zobowiązany jest do 
podpisania oświadczenia znajdującego się na formularzu nr 1 Oferta 
wykonawcy. Ponadto spełnienie warunków udziału odnoszących się do 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, ocenione zostanie jako 
spełnione pod warunkiem, że Wykonawca posiada  co najmniej 3 letnie 
doświadczenie w wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem oraz 
wielkością przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia, wymagane jest żeby oferent załączył do oferty wykaz 
wykonywanych w/w usług (wypełniony załącznik Nr 2 do oferty wykonawcy) 
oraz załączył dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie ( np. 
referencje). 
3. / Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 
 
 
7. TRYB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajacy jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
 
8.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
                                                                                                                                           
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza 



składanie wyżej wymienionych faksem /na numer 046 814 39 08. 
Korespondencję przesłaną faksem uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej 
treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia za pomocą faksu bez 
konieczności potwierdzania na piśmie. 
 

  
 
9.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
 
1./ Opakowane i oznakowane koperty. 
Wykonawca złoży swoją ofertę wraz z innymi materiałami przetargowymi w 
zewnętrznej kopercie i wewnętrznej kopercie. 
 
Zewnętrzna kopia winna być oznaczona w następujący sposób: 
 

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

OFERTA NA SPRAWOWANIE OPIEKI NAD CHORYM W DOMU 
Nie otwierać przed godziną 1000 dnia 10 czerwca 2010  roku. 

 
Wewnętrzna koperta poza oznaczeniami jw. zawierać winna nazwę i adres 
oferenta. 
1./ Wymogi formalne: 
a. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem 
maszynowym lub nieścieralnym atramentem ściśle wg. załączonego wzoru i 
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. 
b. Każda poprawka w dokumentach sporządzonych przez oferenta winna być 
przez niego parafowana. 
c. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
2./Każdy z oferentów, zobowiązany jest ponadto do dostarczenia 
zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów: 
a. Oferta Wykonawcy (wypełniony i podpisany formularz Nr 1 wraz z 
załącznikiem Nr 1) zawierający cenę ofertową i stosowne oświadczenia 
wynikające z przepisów Prawo zamówień publicznych. 
b. Opis przedmiotu zamówienia (podpisany przez Wykonawcę formularz Nr 2) 
c. Projekt umowy (podpisany przez Wykonawcę formularz Nr 3) 
 
 
10.      OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 



Obliczenie ceny usługi wynika z kalkulacji własnej Wykonawcy. Należy podać 
stawkę za 1 godzinę świadczonej usługi 
  

       11.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty należy składać w terminie do dnia  10.06.2010 
 roku do godziny 1000 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej w budynku Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pokój 104 
(Kierownik GOPS). 
 
12.ZMIANA BĄDŹ WYCOFANIE OFERTY 
 
Wykonawca może, przed upływem ostatecznego terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając zamawiającemu pismo opakowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt. 8 , pkt. 1. 
Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winna być opatrzona dodatkowym napisem 
„zmiana” lub „wycofanie”. 
  
13.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 
 
14.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2010 roku tuż po godzinie 1000 w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, 
al.Konstytucji 3 Maja 32 w pokoju nr 104. Oferenci mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 
 
 
 
15.OCENA OFERT 
 
 1./ Ocena ofert pod względem formalnym: 
Zamawiający dokona w postępowaniu niejawnym sprawdzenia, czy każda z 
ofert: 

-  jest zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

- została prawidłowo podpisana 
- nie zawiera oczywistych pomyłek 

2./Przedmiotem szczegółowego rozpatrzenia będą oferty, które sporządzone 
zostały zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą 



Prawo zamówień publicznych, nie zawierające uchybień stanowiących 
podstawę do odrzucenia. 

3./  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z formułą – spełnia/ nie spełnia 

 
16.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
 

1. / Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. 
2. / Cena oferty zostanie przeliczona na punkty wg poniższego wzoru: 

 
                  Yn = (C min/Cn ) X 100 pkt. 
               Gdzie: Yn           - ilość punktów przyznanych ofercie 
                         C min      -  najniższa cena spośród ocenianych ofert 
                          Cn          - cena oferty ocenianej 

3. / Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwięcej punktów. 
 
17.TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIA 
UMOWY 
 

1. /  O warunkach przetargu zamawiający niezwłocznie powiadomi 
uczestniczących w przetargu oferentów, wskazując firmę i siedzibę tego, 
którego ofertę wybrano oraz nazwy /firmy/, siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację; 

2. /  Stosowne ogłoszenie niezwłocznie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej 

3. /  Zamawiający zawrze umowę z oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed 
upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta. Zawarcie umowy nastąpi 
w siedzibie Zamawiającego. 

 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej Specyfikacji 



Istotnych Warunków Zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy.  

 
   
 

 
19.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. / Przed upływem ostatecznego terminu składania ofert zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. 

2. / O dokonanych zmianach oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni. 
3. / W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

4. / Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
5. / Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy  
 

20. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Oferta wykonawcy (formularz Nr 1) wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 
2. Opis przedmiotu zamówienia (formularz Nr 2) 
3. Projekt umowy (formularz Nr 3) 

 
 
 
Rawa Mazowiecka, dnia  18.05.2010                  
 
                                                                               Zatwierdził: 
 
 
 
                                                                         ............................................. 



Formularz nr 1 
 

O F E R T A  W Y K O N A W C Y 
 
1. Stosownie do ogłoszenia o przetargu na sprawowanie opieki nad chorym w domu, 

oferujemy wykonanie w/w usługi zgodnie z SIWZ za wynagrodzeniem 
 
w wysokości ........................................................................................................  złotych brutto 
 
(słownie złotych brutto: ...........................................................................................  za godzinę. 
 
2. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do terminowego podpisania 
umowy. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami oraz procedurą przetargu i nie 
wnosimy zastrzeżeń. 

4. Jednocześnie składamy oświadczenie, że spełniamy warunki wymagane przepisami 
ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.) tj.: 

1) posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie  
3) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej 
4) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z przyczyn 

określonych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
 
 
 
 

 
.......................................................... 

PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA 
 
 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
z przyczyn określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (załącznik nr 1) 

2. Opis przedmiotu zamówienia (podpisany przez Wykonawcę formularz nr 2) 
3. Projekt umowy (podpisany przez Wykonawcę formularz nr 3) 
4. Wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem oraz wielkością przedmiotowi 

zamówienia (załącznik nr 2) oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 
(referencje). 



Formularz Nr 2 
 
 
 

O P I S    PR Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A 
 
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki nad chorym w domu. Opieka 
ta dotyczy chorych zamieszkujących teren gminy Rawa Mazowiecka. 
Zakres opieki obejmuje: 

1. Opiekę pielęgnacyjną: 
– utrzymanie higieny osobistej chorego 
– pranie odzieży i pościeli 
– karmienie chorego 

2. Usługi gospodarskie: 
- sprzątanie pomieszczeń, pomieszczenia, w którym przebywa chory 
- przygotowanie posiłków 
- przynoszenie wody, opału, palenie w piecu  

3. Załatwianie spraw urzędowych i środowiskowych: 
- zgłaszanie w razie potrzeby wizyt lekarskich 
- zakup leków 
- dokonywanie opłat 

4. Inne prace związane z utrzymaniem podstawowej egzystencji życiowej 
chorego. 

 
Usługi nie obejmują kosztów materiałów niezbędnych do wykonania tych 
usług np. węgla, proszku do prania, produktów spożywanych, leków itp. 
Materiały te musi udostępnić chory. 
Szacunkowa ilość godzin usług wynosi około 30.000 – 40.000 godzin 
rocznie                                                                                                       
Liczba godzin niezbędnych do wykonania w/w usługi będzie każdorazowo 
określona poprzez wydanie decyzji administracyjnej w zależności od sytuacji 
zdrowotnej i rodzinnej chorego. Wydanie decyzji w tej kwestii będzie 
każdorazowo poprzedzone wizytą rejonowego pracownika socjalnego w 
środowisku chorego. Na podstawie w/w decyzji będzie wydawane zlecenie 
dla wykonawcy przedmiotu zamówienia. 



Załącznik nr 1 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2004 r. Nr 19, poz. 177),   z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 
 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 



przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 
2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą; 

 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 
 
 
 
 
 
Data .......................................                                                     .................................................. 
                                                                                                        Nazwa i adres wykonawcy 
 
 
 
                                                                                                    .. ................................................ 
                                                                                                              Podpis wykonawcy 



Załącznik nr 2 

WYKAZ 
WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT USŁUG PODOBNYCH Z 

RODZAJU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

L.p. Nazwa i adres 
zamawiającego 

Nazwa, lokalizacja i 
opis usług, za które 
odpowiedzialny był 

Wykonawca 

Termin 
realizacji 

Przybliżona 
wartość, za którą 
odpowiedzialny był 
Wykonawca w 
złotych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  •  

 Ogółem: X X  

/miejscowość i data/ 

/podpis oferenta/ 

 
 
 
/nazwa i adres firmy/ 

 

  



                                                                                           Projekt 
                                                                                        Formularz nr 3 
 
 
                                        U  M O  W A    NR ……………. 
 
         Dnia ……………..   r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, al. Konstytucji 3 Maja 32  
Reprezentowanym przez: 

1. Panią Elzbietę Szczepańską  -  Kierownika GOPS 
2. Panią Alicję Saganowską  -  Główną Księgową 

Zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym” 
a firmą: 
……………………………………………………………………………………….. 
reprezentowaną  przez: 
……………………………………………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą” 
zawarta została umowa treści następującej: 
 
                                                               §  1 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowania opieki nad 
chorym w domu na terenie gminy Rawa Mazowiecka 
1. Zakres usługi obejmuje:  

1/ Opiekę pielęgnacyjną: 
 - utrzymanie higieny osobistej chorego 
 - pranie odzieży i pościeli 
 - karmienie chorego 

                  2/ Usługi gospodarskie: 
                   - sprzątanie pomieszczenia, w którym przebywa chory 
                   - przygotowanie posiłków 
                   - przynoszenie wody, opału, palenie w piecu 
                  3/ Załatwianie spraw urzędowych i środowiskowych: 
                  - zgłaszanie w razie potrzeby wizyt lekarskich 
                  - wykup leków 
                  - dokonywanie opłat 
                  4/ Inne prace związane z utrzymaniem podstawowej egzystencji życiowej chorego. 
                   Usługi nie obejmują kosztów materiałów niezbędnych do wykonywania tych                                
usług np. węgla proszku do prania, produktów spożywczych, leków itp. Materiały te musi 
udostępnić chory.   

2. Sprawownie opieki nad chorym wykonywane będzie na podstawie decyzji  w 
sprawie przyznania usług opiekuńczych, dostarczonej Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

3. Rozpoczęcie sprawowania opieki winno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 dni od daty 
otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

 
 
 
 
 



                                                   § 2 
Należność za wykonane usługi wynosi ……………………………….. Za każdą 
godzinę / Słownie złotych: 
…………………………………………………………………………………./ 
Sprawowania opieki nad chorym przez Wykonawcę / zgodnie z ofertą usługi 
przedłożoną do przetargu, stanowiącą integralną część tej umowy/. Rozliczenie za 
wykonane usługi będzie następowało w okresie miesięcznym w sposób nastepujący: 
1. Wykonawca, za każdy miesiąc wykonania usługi, w terminie do dnia dziesiątego 

każdego miesiąca  przedłoży Zamawiającemu fakturę  za wykonaną usługę wraz 
z rozliczeniem wykonywanych czynności. 

2. Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną przez Wykonawcę usługę po 
sprawdzeniu rozliczenia oraz przedłożonej faktury, o których mowa w ust. 1, w 
ciągu 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 
                                                  § 3 
 
Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 lipca 2010 roku 
do dnia 30 czerwca 2012 roku 
 
                                                 § 4 
 
W przypadku nie rozpoczęcia sprawowania opieki w wyznaczonym terminie lub 
stwierdzenia nienależytego wykonania prac Zamawiający może odstąpić od w/w 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 
                                               § 5 
 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy, przyjętego przez obie strony. 
 
                                               § 6 
 
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowane przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
                                              § 7 
 
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
strony pozwanej. 
 
                                             § 8 
 
Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden 
otrzymuje Wykonawca, a trzy pozostają u Zamawiającego. 
 
  
 
                   ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA 
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