
MOPS.26.7.2022 

Łomża, dnia 22.04.2022r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

130.000 zł netto 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającej 130 000 zł netto.    

I. Przedmiot zamówienia: 

Stworzenie systemu tzw. „opieki na odległość” dla uczestników  Programu „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19,  dla MOPS Łomża. 

 

II. Termin wykonania zamówienia:  kwiecień- grudzień 2022 r.,  

III. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, 

który zaoferuje najniższą cenę. 

IV. Ofertę należy przekazać  listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem  

ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, jak również można przekazać drogą elektroniczną, na adres: 

poczta@mopslomza.pl  do dnia 04 maja 2022 r. do godziny 10.00  wpisując w temacie 

wiadomości - ,, Stworzenie systemu tzw. „opieki na odległość””.  

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy- wg załączonego wzoru, 

- oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 

podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego firmy.  

VI. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 04.05.2022 roku o godzinie 10.20 pokoju nr 201. 

VII. Informacji w zakresie zamówienia udziela: Małgorzata Kułaga Kierownik Działu Pracy 

Środowiskowej. 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

IX. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie  BIP 

zamawiającego i przekazana na adres mailowy Wykonawcy wskazany w formularzu 

ofertowym.  
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z udzieleniem zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, 

ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża 

▪ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  wwieczorek@mopslomza.pl 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w trakcie 

zamówienia  
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną 

MOPS. 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do ich 

sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  
 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1.. 

2. Formularz oferty – Załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 3. 

 

                                                                         
…………...............………. 

                                                                                                                   (podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. CELE PROGRAMU 

1. Zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w 

zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej 

gminy. 

2. Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. 

 

II. ADRESACI PROGRAMU 

Bezpośrednimi adresatami programu są gminy. Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 65 

lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 

prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie 

są w stanie zapewnić im wystarczające 

 

III. Wsparcia finansowego dla gmin udziela się na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

IV. W ramach Modułu II Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zakupi urządzenia do 

świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” dla 30 

seniorów, oraz  usługę obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na 

odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z MOPS Łomża. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 

wzajemne powiązania między MOPS Łomża lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu MOPS Łomża lub osobami wykonującymi w imieniu MOPS Łomża 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana na zasadzie „spełnia” lub „nie 

spełnia” wymaganego warunku.  

Celem wykazania spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają: 

oświadczenie  zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 

ofertowego;  

  



VI. KRYTERIA OCENY OFERTY   

Oferta będzie oceniana pod kątem:  

1. Oferta cenowa – maks. 80 pkt.  

Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący 

wzór: 

 80 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).  

 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych 

kosztów określonych w zapytaniu. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i 

słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku  

2. Termin dostawy sprzętu – maks. 20 pkt.  

Punktacja wyliczana w oparciu o następujące progi punktowe:  

0-7 dni - 20 pkt,  

7-14 dni - 10 pkt,  

15-30 dni - 0 pkt.  

Zaoferowanie terminu dostawy późniejszego niż 31 dni lub brak określenia terminu w 

złożonej ofercie spowoduje odrzucenie oferty z uwagi na treść niezgodną z postanowieniami 

niniejszego Zapytania ofertowego.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

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

          (miejscowość, data) 

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

(nazwa Wykonawcy, adres, nr tel., nr fax) 

OFERTA  

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  

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

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  

Wyposażenie dla podopiecznych: bezprzewodowe opaski z przyciskiem SOS – 30 sztuk 

netto................................zł (słownie: ........................................................................................),  

podatek Vat ..................%,   

brutto:.............................zł (słownie:..........................................................................................).  

Abonament za 1 miesiąc: 

netto................................zł za 1 miesiąc (słownie: ....................................................................),  

podatek Vat ..................%,   

brutto:.............................zł za 1 miesiąc (słownie:.....................................................................).  

Abonament dla 30 użytkowników za 9 miesięcy 

netto................................zł za 1 miesiąc (słownie: 

............................................................................................),  

podatek Vat ..................%,   

brutto:.............................zł za 1 miesiąc 

(słownie:..............................................................................................).  

2. Termin realizacji ..................................................r.  

3. Oświadczam(my), że spełniam (my) warunki podane w zaproszeniu do złożenia ofert . 

4. Oświadczam(my), że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy 

akceptuję(my) i zobowiązuję (my) się w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na 

w/w warunkach*.( jeśli przygotowany był projekt umowy).  

5. Załącznikami do oferty są:  

………………………………………………………….  

* niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy                                                               …………………………………….  
(data i podpis Wykonawcy 

 


