Rutki-Kossaki dn. 06.05.2022r

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach, ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki, tel. 86 276 31 79, e-mail: gopsrutki@poczta.onet.pl.
Reprezentowany przez Annę Trypuć- Kierownika OPS, przystąpił do programu
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej, który będzie realizowany w związku z działaniem:
I. NAZWA ZADANIA:
„Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczeń usługi opieki na odległość na
rzecz osób starszych- mieszkańców Gminy Rutki w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie
usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez
centrum monitoringu”- w ramach wniosku o dofinasowanie z Programu „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
II. OPIS PRZEDMIOTU:
Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek
bezpieczeństwa” sztuk 6 wyposażonych w następujące funkcje:
1. przycisk bezpieczeństwa- sygnał SOS
2. detektor upadku
3. czujnik zdjęcia opaski
4. lokalizacja GPS
5. funkcja umożliwiająca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)
7. zakup usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na
odległość na seniorami:
a) świadczenie usługi całodobowego monitoringu i wzywania natychmiastowej pomocy
w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek
wskazanych przez zamawiającego,
b) utrzymanie centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy,
gwarancja ciągłości świadczenia usługi 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu,
c) wykonawca zobowiązany jest do dysponowania zasobami w postaci nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, pozwalających na monitorowanie zgłoszeń SOS
przychodzących od podopiecznych, identyfikacja osoby wzywającej pomocy i udzielenie
pomocy adekwatnej do zaistniałej sytuacji,

d) aktywacja usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługa zdarzeń
technicznych, natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia awarii lub usterki
systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, informowanie zamawiającego o zakłóceniach w
działaniu systemu, przez cały okres obowiązywania umowy,
e) rozpoczęcie świadczenia usługi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia
przekazania urządzeń użytkownikom,
f) dostarczenie zmawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla użytkowników
opasek, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą monitoringu oraz
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
g) przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez
zmawiającego z zakresu obsługi,
III TERMIN REALIZACJI:
1.Dostaw Opasek bezpieczeństwa do 20.05.2022r.
2.Uruchomienie systemu sprawowania całodobowej opieki do 25.05.2022r.
3.Realizacja usługi do 31.12.2022r.
IV WYMAGANIA:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach wymaga, aby „opaski bezpieczeństwa” spełniały
następujące kryteria:
1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne opakowania producenta
wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
2. Opaski muszą wykazywać się wysokim stopniem trwałości i odporności na uszkodzenia
3. Użyteczność dla osób o rożnej sprawności.
4. Proste i intuicyjne użytkowanie.
5. Wyposażenie urządzeń w kartę SIM (koszt aktywacji numeru oraz abonamentu na cały okres
trwania umowy dla karty SIM ponosi wykonawca).
6. Urządzenia muszą posiadać system przypominający konieczność naładowania baterii,
wydajną baterię i dołączoną do zestawu ładowarkę wraz z kablem ładującym.
V MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA PROPOZYCJI
Oferty należy złożyć do dnia 13.05.2022r. do godz. 11:00
- Osobiście lub za pomocą
gopsrutki@poczta.onet.pl,

poczty

tradycyjne

lub

elektronicznie

na

adres

- O wyborze najkorzystniejszej propozycji zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych
wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie
internetowej.

VI TERMIN ROZPATRZENIA PROPOZYCJI:
13.05.2022r.
VII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI:
1. Propozycja powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Propozycja powinna zawierać oświadczenie w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
3. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cenę netto i brutto w polskich złotych z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszelkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia.
VIII OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:
Anna Trypuć- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach tel. 86 276 31 79.
IX KRYTERIUM WYBORU:
Ośrodek Pomocy Społecznej wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo i odpowiadającą
wszystkim postawionym wymogom.
Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru propozycji oraz do
odstąpienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i
finansowych.
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych
negocjacji z dowolnym wykonawcą, który złożył ofertę.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy w zakresie
przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenie z Wykonawca nastąpi w drodze faktury w oparciu faktycznie dostarczony,
zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.
4. Cena podana przez Wykonawcę w propozycji jest obowiązująca przez cały okres
obowiązywania umowy. Nie dopuszcza się waloryzacji oferty.
5. Po zakończeniu projektu „opaski bezpieczeństwa” zostają w posiadaniu użytkowników.
X PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rutkach jest: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach, ul. 11 Listopada 7, 18-312 RutkiKossaki, dalej zwany „Administratorem”.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią

Beatą Prokop w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutkach przy ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki-Kossaki
lub za pomocą adresu e-mail: iodo.gopsrutki@poczta.onet.pl czy numeru telefonu (86) 276-31-79.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- realizacja zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutkach. Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 6 ust. 1
lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione biorący udział w postępowaniu oraz inne
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą
być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach
których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
- prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania
danych oraz sposobów ich gromadzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie
Państwa zgody – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie,
w jakiej została udzielona zgoda.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych tj. Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA
OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 –Oświadczenie w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

