
Zał. nr 2 do  Zarządzenia nr 1/2007
Dyrektora MOPS w Sierpcu  z dnia 29 stycznia 2007r

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT.
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Sierpc, ul. Armii Krajowej 1a tel. / 024 / 275-46-44  fax. /024/ 275-46-44

ogłasza konkurs ofert  na świadczenie w miejscu zamieszkania  usług opiekuńczych  dla osób 
chorych i w podeszłym wieku  zamieszkałych na terenie miasta Sierpca. 

Zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , będące przedmiotem konkursu ofert, 
obejmuje:
Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, a w szczególności: utrzymywania 
czystości w pomieszczeniach podopiecznego, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, 
zakup artykułów spożywczych i innych, potrzebnych w gospodarstwie  domowym, pomoc przy 
spożywaniu posiłków, pranie bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego, załatwianie spraw 
urzędowych.
1. Opiekę higieniczno-sanitarną, a w szczególności: mycie i kąpiel, zmiana bielizny osobistej i 

pościelowej, układanie chorego w łóżku, prześcielanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn 
i odparzeń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

2. Pielęgnację zaleconą przez lekarza.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby, a w tym: podtrzymywanie 

indywidualnych zainteresowań podopiecznego, organizowanie i podtrzymywanie kontaktów 
sąsiedzkich podopiecznego, organizowanie spacerów, czytanie.

Terminy i warunki realizacji zadania.
Usługi opiekuńcze są świadczone na podstawie zlecenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sierpcu,  w układzie godzinowym, indywidualnie dla każdego z podopiecznych,  w 
dni powszednie, a w razie potrzeby również w ramach dyżurów 
sobotnio-niedzielnych i w święta. Przewidywana liczba godzin usług opiekuńczych w roku 2007 
wynosi  ok. 34.800 godzin rocznie tj. 2.900 godzin miesięcznie przez okres od 
1 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku. 
W uchwale Nr 17/III/2006 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Sierpca na 2007 rok na realizację tego zadania w roku 2007 
zaplanowano kwotę 330 000 zł.
Dopuszcza się możliwość przedstawiania ofert częściowych:
zadanie pierwsze obejmuje realizację 1 450 godzin usług opiekuńczych miesięcznie przez okres od 
1 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku .
zadanie drugie jest równoważne zadaniu pierwszemu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty pisemne- wstępne (bez podawania ceny) należy składać  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sierpcu w Sierpcu  ulica Armii Krajowej1A w zaklejonych kopertach z 
adresem i telefonem kontaktowym i z napisem „KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA”. Termin składania ofert wstępnych:
5 marca 2007 roku do godz.  9.00. (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu).

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Otwarcie ofert wstępnych: dnia  5 marca  2007 r. godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.



Informacje o realizacji zadania w roku poprzednim.
Koszt zadań zleconych podmiotom uprawnionym do realizacji w 2006 roku wyniósł 250.000,00 
złotych.
Polski Czerwony Krzyż w Sierpcu wykonał usługi opiekuńcze na kwotę 125.000,00 złotych,
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sierpcu na kwotę 125.000,00 zł.

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień: mgr Anna Gostomska – Miejski Ośrodek Pomocy 
społecznej w Sierpcu ul. Armii Krajowej 1a tel. 275-46-44.

Szczegółowe informacje o trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu   wyboru oferty 
można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sierpcu  ul. Armii Krajowej1a. Podmiot zlecający zadanie zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert a także o zmianie terminu rozpoczęcia i 
zakończenia postępowania konkursowego.


