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Projekt  współfinansowany przez UE ze środków EFS  oraz budżetu państwa 
w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie  

dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

 

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 17.11.2021 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na usługi pielęgniarskie 

w ramach projektu pn. „Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy”, 

nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0286/18-003, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług 

opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.  

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego 

Monika Banyś  

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  Banyś Monika 

NIP: 6371018084 

ul. Urocza 5, 41-303 Dąbrowa Górnicza 

tel: 603 552 673  

adres e-mail: monban@poczta.fm 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich dla dzieci, w żłobku zlokalizowanym 

przy 11 Listopada 23 w Dąbrowie Górniczej.  

 

Szczegółowy opis zamówienia:  

Usługi świadczone będą w wymiarze ok. 27 h miesięcznie. Podana liczba godzin ma charakter 

szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Uczestników oraz Zamawiającego. 

Do zadań pielęgniarki należą: 

• sprawowanie opieki medycznej nad dziećmi,  

• obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zawierającej (oprócz podstawowych danych 

dziecka) także informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, 

leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji  

• kontakt z rodzicami i personelem żłobka celem wsparcia merytorycznego oraz udzielania fachowej 

pomocy 

• sprawdzanie wyposażenia żłobkowej apteczki,  

• przeprowadzanie bilansu – ważenie i mierzenie dzieci 

• kontrola stanu czystości i skóry głowy maluchów raz na kwartał,  

• kontrolowanie zeszytu, w którym zapisywane są wszelkie urazy,  

• sprawdzanie zaświadczeń wystawionych przez lekarzy,  
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• ocenianie urazów u dzieci, dezynfekowanie ran, udzielanie pierwszej pomocy, pomiary temperatury, 

prowadzenie profilaktyki z zakresu próchnicy zębów i przeciwko odparzeniom od pieluszek,  

• reagowanie w takich sytuacjach, jak np. podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień: CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki. 

 

Kadra: 

Pielęgniarka świadcząca usługi w żłobku powinna spełniać następujące wymogi: 

• posiada uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku o 

wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej, 

• jest osobą, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,  

• nie jest lub nie była pozbawiona praw rodzicielskich oraz władza rodzicielska, nie została jej 

zawieszona ani ograniczona, 

• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdyby taki obowiązek został na nią 

nałożony,  

• nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem 

ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne nie 

została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.  

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (rozliczenie na podstawie rachunku/faktury) . 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji projektu 

pn. „Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy” (przewidywany 

termin zakończenia projektu: 11.11.2022 r.).  Termin zakończenia może ulec przesunięciu z uwagi na 

ewentualne zmiany w harmonogramie realizacji projektu.  

 

 

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

− Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. 

Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na 

adres zamawiającego. 

− Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach 

proceduralnych i  merytorycznych jest Pani Monika Banyś.  

 

5. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

− załącznik nr 1, Formularz ofertowy, 
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− załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym,  

W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 

spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 3 Klauzula informacyjna. 

3. Oferta oraz wymagany załącznik wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym. 

4. Jeżeli oferta i załącznik zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług 

VAT. 

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert 

przesyłanych listownie): „Oferta - Pielęgniarka”. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.  

10.  Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy składać na adres mailowy: monban@poczta.fm lub osobiście/ pocztą tradycyjną na 

adres zamawiającego (patrz pkt. 1) do dnia 25.11.2021 r. godz. 10:00 

 Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert. 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.  

Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ilości oraz realizacji godzin usług 

zmianami w terminie realizacji oraz zakresie projektu  WND-RPSL.08.01.03-24-0286/18. 

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać koszt 

całkowity zatrudnienia  za godzinę (60 minut) brutto (zawierającą wszystkie wynikające z przepisów 

prawa narzuty (podatek VAT, składki ZUS, US) 

 

8. Opis kryteriów oceny ofert 

Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium: cena brutto w PLN: 

100%. Oferty oceniane będą punktowo 0-100 pkt. W trakcie oceny ofert,  kolejno  rozpatrywanym  

i ocenianym  ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według następujących zasad: 

 

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, Cof – cena podana w ofercie 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów 

uzyskaną przy ocenie kryterium.  
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Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej 

liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza 

kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Załączniki: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Wzór Formularza ofertowego 

2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym   

3 Klauzula informacyjna  

 


