
 

 

                   Załącznik nr 7 do Regulaminu     
 

       

 Brzeg, dnia 12.08.2022 r.  

MOPS.K.3212.1.2022.MO  

    (numer sprawy) 

 

                                              

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu 

ul. Bolesława Chrobrego 32A  
 

 

ZAPRASZA 
 

do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: 

 

„Zakup wraz z dostawą „opasek bezpieczeństwa” - urządzeń do świadczenia usługi opieki 

na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Brzeg w wieku 65 lat i więcej 

oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad 

seniorami przez centrum monitoringu w 2022 r.” - w ramach wniosku o dofinansowanie z 

Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej. 

 

 

Podstawa prawna zamówienia: 

 art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268, z późn.zm.);  

 z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000,00 zł wybór Wykonawcy 

odbywa się w oparciu o regulamin zamówień Zamawiającego, z zachowaniem zasady 

wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych);  

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze 

zmianami). 

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy 

oraz napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zakup i dostawa „opasek 

bezpieczeństwa” - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób 

starszych - mieszkańców Miasta Brzeg w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie 

usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami 

przez centrum monitoringu w 2022 r.”, 
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

5) ma obejmować całość zamówienia. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą „opasek bezpieczeństwa” - urządzeń 

do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców gminy i 

miasta Brzeg powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego 

na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. 



 

 

1) Mieszkańcom gminy miasta Brzeg - seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie 

zapewniony dostęp do „opaski bezpieczeństwa” połączonej z usługą całodobowej 

teleopieki.  

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

a. Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu (w prognozowanej liczbie 150 sztuk) - 

opasek na nadgarstek spełniających minimum 4 wymagania określone w Programie 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj.:  

- przycisk bezpieczeństwa  

- sygnał SOS,  

- detektor upadku. 

      - czujnik zdjęcia opaski,  

- lokalizator GPS,  

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,  

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM 

(koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), które zapewnią seniorom możliwość 

wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.  

b. Dostarczony sprzęt powinien być łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej. Koszty 

związane z aktywacją numeru oraz abonament dla karty SIM powinny być zawarte w cenie 

dostawy.  

c. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w kompletny zestaw: ładowarkę(zasilacz) i 

kabel zasilający.  

d. Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie 

telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie 

odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w 

Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 

rok 2022 (ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) i 

innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi 

w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone w technologie 

informacyjno- komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS 

przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej 

pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. 

    W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski 

nastąpi skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym 

alarmie i zaistniałym problemie i w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: 

Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej oraz prowadzone będzie 

telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu 

alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób. 

e. Świadczenie usługi zgodnie z normą ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013 

(fakultatywne, dodatkowo oceniane w ramach kryteriów oceny ofert). Na potwierdzenie 

spełniania wyżej wymienionego warunku do oferty należy dołączyć certyfikaty wydane 

przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację w tym zakresie.  

f. Przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego 

z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi.  

g. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał producenta oraz model wymaganych 

przedmiotów. Błędne wskazanie producenta lub modelu wymaganych produktów lub 

wskazanie produktu, który nie spełnia minimalnych wymogów określonych w zapytaniu 

ofertowym spowoduje odrzucenie oferty w całości.  

h. Zapewnienie działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu oraz 

wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy.  

i. Wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi teleopieki 

dla danego użytkownika opaski.  



 

 

j. Do obsługi teleopieki wymagana jest obecność: przynajmniej 2 ratowników medycznych 

na 1 zmianie, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Osoby zatrudnione na tych 

stanowiskach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2053 ze zmianami).  

 

l. Przedstawienie Zamawiającemu, na jego żądanie, raportu o ilości i rodzaju podjętych działań 

oraz ilości wywołanych sygnałów za pomocą „przycisku SOS” w całym okresie 

obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania na adres email żądania 

zamawiającego. 

 

3. Wymagany termin realizacji umowy:   

 dostawa opasek w terminie 14 dni od podpisania umowy 

 świadczenie usługi od dnia dostawy opasek do dnia 31.12.2022 r. 
 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 

1) Cena (maksymalne wynagrodzenie całkowite): 50% (kryterium Kc) 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty ofercie proporcjonalnie do 

wysokości kwoty całkowitego maksymalnego wynagrodzenia. Wykonawca może 

otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 50 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według 

wzoru: (Oferta z najniższą ceną / Cena oferty badanej) x 50% x 100 = liczba punktów 
 

2) Jakość przetwarzania danych i jakość produktu: 20% (kryterium Kj)  

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli 

wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dodatkowo będzie 

premiowane posiadanie przez wykonawcę wdrożenie i posiadanie certyfikatów ISO 

27001 oraz ISO 27017. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 20 

pkt.  

Punktacja zostanie wyliczona według zasady:  

a) oferowany produkt jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach 

medycznych potwierdzony deklaracją zgodności producenta – 10 pkt  

b) oferowany Wykonawca posiada certyfikat ISO 27001 – 5 pkt  

c) oferowany Wykonawca posiada certyfikat ISO 27017 – 5 pkt  

 

Wykonawca jest obowiązany załączyć do oferty deklarację zgodności producenta. 

 

3) Funkcje użytkowe produktu: 15% (kryterium Kf)  

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli 

wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest łatwy i prosty w obsłudze oraz trwały. 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt.  

Punktacja zostanie wyliczona według zasady:  

a) urządzenie posiada maksymalnie jeden przycisk na obudowie, który dodatkowo jest      

    opisany językiem Brajla – 10 pkt.  

b) urządzenie posiada możliwość ładowania indukcyjnego – 5 pkt.  

 

Oferowane urządzenie, wskazane w treści oferty, winno posiadać powyższe 

funkcjonalności na dzień składania ofert. 

 

4) Doświadczenie: 15 % (kryterium Kd)  

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli 

wykonawca wykonał lub stale wykonuje przez okres co najmniej roku usługę 



 

 

całodobowej teleopieki wykraczającą zakresem ponad minimalny wymóg 

Zamawiającego, stanowiący warunek udziału w postępowaniu przez okres minimum 1 

roku, potwierdzony referencjami. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykonanie 

do 10 usług ponad wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu, a polegające 

na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert usług na rzecz 

odrębnych zamawiających obejmujących każda z usług dostawy co najmniej 50 opasek 

każda oraz świadczenie usługi teleopieki przez okres co najmniej roku. Wykonawca 

może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt. Punktacja zostanie wyliczona 

według zasady:  

 wykonanie 1-5 usług: 5 pkt albo  

 wykonanie 6-10 usług: 15 pkt  

 

5) Posiadanie własnego telecentrum medycznego (zakaz podwykonawstwa), będącym 

przedmiotem leczniczym wpisanym do rejestru przedmiotów leczniczych: 10% 

(kryterium Kwt) 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli 

wykonawca wykaże, że posiada własne telecentrum medyczne (zakaz podwykonawstwa) 

– 10 pkt 

 

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę 

najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku 

następującego działania: K = Kc + Kj + Kf + Kd + Kwt 

 
 

5. Wykonawca przedkładając propozycję cenową (ofertę) składa następujące dokumenty: 
1) Wypełniony formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru, 

2) referencje na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz na 

potwierdzenie posiadanego doświadczenia ocenianego w ramach kryteriów oceny ofert, 

3) karty katalogowe oferowanych urządzeń lub inne dokumenty na potwierdzenie 

posiadania przez opaski wymagań opisanych przez Zamawiającego w rozdziale 2. punkt 

2)a. powyżej; , 

4) deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że opaska jest wyrobem medycznym 

zgodnie z kryteriami oceny ofert (kryterium oceny ofert), 

5) certyfikaty ISO (kryterium oceny ofert), 

6) dokumenty na potwierdzenie posiadania przez opaskę dodatkowych funkcjonalności 

ocenianych w ramach poza cenowego kryterium oceny ofert. 

7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 

propozycji (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę) 

8) dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty 

      9) wypełniony i zaparafowany wzór umowy, 

      10) i inne: ………………………………………. 
 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:  
       W cenę propozycji należy wliczyć: 

- wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot 

zamówienia, 

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 

 
 



 

 

    Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest obowiązująca przez 

okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 
 

     Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i o najwyższej liczbie punktów wg podanych kryteriów oceny. 
 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 
Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w jednej z 

poniższych form: 

 

- w wersji pisemnej (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 23.08.2022 r., do godz. 

10:00 w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzegu ul. Bolesława Chrobrego 32A, 49-300 Brzeg, 

 

- w wersji elektronicznej na adres e-mail: mops@brzeg.pl (skan podpisany przez wykonawcę 

lub też oferta podpisana elektronicznie). 
 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy wraz z 

dopiskiem: Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą „opasek 

bezpieczeństwa” - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób 

starszych - mieszkańców gminy Miasta Brzeg w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie 

usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez 

centrum monitoringu w 2022 r.”. 
 

8. Propozycje cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane i nie 

będą zwracane. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 
 

    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 

terminem upływu jej składania. 

 

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: 

 

     Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 23.08.2022 r. o godz. 11:00 w 

siedzibie Zamawiającego – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu przy 

     ul. Bolesłąwa Chrobrego 32A, w Sali Narad pokój nr 24. 

 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: 
 

1)  Pani Marta Habrych – Konsultant ds. polityki senioralnej (77) 404 58 20 

          

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
       Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. 

 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub 

telefonicznie. 

 

12.  Pozostałe informacje: 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z 

dowolnym wykonawcą, który złożył ofertę.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia, w   

    szczególności w zależności od posiadanych środków finansowych i występujących potrzeb  

    seniorów.  

mailto:mops@brzeg.pl


 

 

3. Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze od decyzji zamawiającego w sprawie  

    wyboru wykonawcy.  

4. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy w zakresie  

    przedmiotu zamówienia oraz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w  

    przewidywanym terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej   

    oferty.  

5. Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej     

    nie stanowią momentu zawarcia umowy.  

6. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie 14 dni od ich otrzymania.  

7. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez cały okres obowiązywania   

    umowy. Nie dopuszcza się waloryzacji wynagrodzenia w stosunku do ceny podanej w ofercie.  

8. Ważność oferty (termin związania ofertą) obejmuje 30 dni od dnia upływu składania ofert.  

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zastrzega sobie prawo do unieważnienia  

    postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia oraz do podjęcia  

    decyzji o niewybraniu żadnego wykonawcy - postępowanie może zakończyć się bez wyboru  

    żadnej oferty. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku  

    do Zamawiającego.  

 

 

W załączeniu: 

 wzór druku dla „propozycji cenowej”, 

 wzór oświadczenia,  

 wzór umowy, 

 ............... (inne w zależności od przedmiotu umowy) 



 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczątka Oferenta, nazwa, adres,                                                         (miejscowość, data) 

   NIP, Regon, telefon, fax)                    

 

                                                                                             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

                                                                                                        ul. Bolesłąwa Chrobrego 32A 

                                                                                                                  49-300 Brzeg 

 

PROPOZYCJA CENOWA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: 

 

„Zakup wraz z dostawą „opasek bezpieczeństwa” - urządzeń do świadczenia usługi opieki 

na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Brzeg w wieku 65 lat i więcej 

oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad 

seniorami przez centrum monitoringu w 2022 r.” 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 
cena 1 szt. opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki: 

netto = ………………………………………… słownie ……………………………………………………… 

VAT = …………………………………………… słownie …………………………………………………… 

brutto = ………………………………………… słownie ……………………………………………………. 

Łącznie za realizację zamówienia, tj. zakup i dostawa prognozowanych 150 szt. opasek bezpieczeństwa 

wraz z usługą teleopieki: 

netto = ………………………………………… słownie ……………………………………………………… 

VAT = …………………………………………… słownie …………………………………………………… 

brutto = ………………………………………… słownie ……………………………………………………. 

 

2. Wymagany termin realizacji umowy: .................................................................................... 

 

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy 

akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na w/w 

warunkach.  

 

4. Załącznikami do propozycji są dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia: 

1)  ..........................................., 

2)  ..........................................., 

3)  ........................................... . 

 

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

      (podpis i pieczątka Wykonawcy 
    Załącznik nr 1 do propozycji cenowej 



 

 

Zamówienie o wartości poniżej 130.000,00 zł p.n.: 

 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

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

(pieczątka firmy)        (miejscowość, data) 

 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

5. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

6. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

7. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

8. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

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

    (podpis i pieczątka Wykonawcy lub               

 jego upełnomocnionego przedstawiciela)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


