
Pleszew: Wykonanie usług opieku ńczych, specjalistycznych usług opieku ńczych

oraz specjalistycznych usług opieku ńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Numer ogłoszenia: 530208 - 2012; data zamieszczenia : 28.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP:

247283 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel.

0-62 74 22 738, faks 0-62 74 22 738.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy

Pleszew..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy

nie wcześniej jednak niż od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.(tj. 12 m-cy) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

opiekuńczych u około 60 osób wymagających pomocy osoby drugiej tj. około 22.750 godzin w ww okresie czasu w miejscu

zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u około 15 osób

wymagających pomocy osoby drugiej tj. około 10.422 godzin w ww okresie czasu w miejscu zamieszkania, także w

godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w dni wolne od pracy na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 2. Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc i opiekę w zakresie: - robienie zakupów, - utrzymanie czystości w

pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, - przygotowanie posiłków żywnościowych i innych potrzebnych w gospodarstwie

lub przynoszenie gotowych posiłków, - pomoc przy spożywaniu posiłków, praniu bielizny osobistej i pościelowej, - załatwianie

spraw urzędowych Utrzymanie higieny, a w szczególności : - mycie i kąpiel, - zmiana bielizny osobistej i pościelowej, -

układanie chorego do łóżka, przesłanie łóżka, - pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, - zapobieganie powstawania

odleżyn i odparzeń. Pielęgnacji zleconej przez lekarza. Pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby, w tym: -

podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, - organizowaniu i podtrzymywaniu kontaktów sąsiedzkich, - organizowanie

spacerów, - czytanie. 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują pomoc i opiekę w

zakresie: - pielęgnacja chorego jako wspieranie procesu leczenia, - prowadzenie ćwiczeń rekreacyjnych i usprawniających

dostosowanych do stanu zdrowia, - zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, - prowadzenie treningów

umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych: dbałość o higienę i wygląd, utrzymanie kontaktów z rodziną, sąsiadami

korzystanie z usług różnych instytucji samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w

tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

TELEMEDICA s.c., Zagruszany 52, 16-060 Zabłudów, 16-060 Zagruszany 52, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 350000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  355912,84

Oferta z najni ższą ceną: 355912,84 / Oferta z najwy ższą ceną: 486205,00

Waluta:  PLN.


