
Gniew, dnia 26 kwietnia 2022 r. 
PS.031.KWS.1.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: 
 

Świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu 
gminy Gniew, polegających na dostawie fabrycznie nowych opasek bezpieczeństwa  wraz z 
usługą całodobowej opieki na odległość w ramach Modułu II Programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów" na rok 2022. 
 

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie opasek bezpieczeństwa wraz z 
obsługą systemu w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 

1. Zamawiający 
 

Gmina Gniew / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gniewie, Osiedle Witosa 9 
 

2. Podstawa prawna. 
 

Przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
   
W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Gniew zostanie 
zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z 
następujących funkcji:  

a. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 
b. detektor upadku, 
c. czujnik zdjęcia opaski, 
d. lokalizator GPS, 
e. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 
f. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe. 

 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej 
sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, 
umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem 
funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej będzie prosta w obsłudze, 
np. będzie posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor 
(ratownik medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy 
seniorowi. W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie emocjonalne przez 
telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, 
opiekunów), lub wezwać służby ratunkowe. Usługa obsługi systemu ma polegać na 
sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. 
 
Program finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego 
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. 



 
 
W ofercie proszę wyszczególnić kwotę brutto jednego urządzenia do świadczenia usługi 
„opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu tj. 
kwotą brutto miesięcznego abonamentu w roku 2022 oraz okres gwarancji bezpieczeństwa. 
 
 
Oferty można składać w terminie do 06.05.2022 r. na adres e-mail: 
poczta@mgops.gniew.pl do godz. 15:00. 
 
 

Kierownik Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie 

Sylwia Schwarc 
 
 
 
 

 


