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Zapytanie ofertowe 
Na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2022r. poz. 
25) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego 
wartość nie jest równa lub nie przekracza kwotę 130 000,00 zł. 

 
Oferta na zakup usługi dotyczącej obsługi opasek bezpieczeństwa polegającej na 
sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum 
monitoringu wraz z przeszkoleniem dla osób z terenu Gminy Myślenice na okres 
styczeń-marzec 2023 r. 
 

Przedmiot i zakres usługi ma na celu: 
1. Poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 

w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość.  
2. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z 

samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący 
samodzielne gospodarstwa domowe  lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie 
są stanie zapewnić  im wystarczającego wsparcia.  

3. „Opieka na odległość” jest formą sprawowania opieki  nad osobami starszymi, 
chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami , którzy 
czasowo lub na stałe  wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

4. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego 
monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na 
natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – 
zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak 
również w sytuacji wystąpienia incydentów  w miejscu zamieszkania. 
 
 

Wymagania:  
1.Oferta obowiązuje : I – III.2023 r. 
2.W ofercie powinna być zawarta cena jednostkowa brutto usługi obsługi opasek   
bezpieczeństwa, polegającej na sprawowaniu całodobowej „opieki na odległość.”     
3.Każda opaska powinna być połączona z usługą operatora pomocy 24 h na dobę 
poprzez  nadzór,  rejestrację, i przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przesyłanych          
z opasek bezpieczeństwa, a także podejmowanie adekwatnych do konkretnego 
zgłoszenia czynności przez ratownika medycznego.  
4.Operator kart SIM powinien być wybrany w zależności od zasięgu  GSM/LTE          
w danej miejscowości na terenie Miasta i Gminy Myślenice. 
5.Wykonawca przeszkoli stacjonarnie wskazanych przez zamawiającego pracowników 
oraz uczestników programu w zakresie obsługi opasek monitorujących oraz zasad 
świadczenia  i funkcjonowania systemu abonenckiego.  

 
Inne wymagania :  

1. Usługa ma być świadczona na opaskach bezpieczeństwa znajdujących się                        
w posiadaniu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach (ilość opasek 
bezpieczeństwa 99 szt.).  
Producentem opasek:  Peak Tech Power Limited  
Model opasek: B6 
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2. Wykonawca usługi ponosi koszty:  
 - abonamentu miesięcznego kart SIM (karta nano SIM), które muszą być 
zachowane w opaskach bezpieczeństwa, by nadal działały, 
 - koszty wymontowania i zamontowania nowych kart SIM(aby opaski nie 
utraciły gwarancji, wymiana kart SIM powinna odbyć się  u producenta opasek), 
 - opłaty za system teleinformatyczny obsługujący opaski – licencja za opaski, 
 - koszt integracji opasek ze swoim systemem teleinformatycznym 

           
 
Kryteria wyboru oferty: spełnienie wszystkich wymagań i najniższa cena. 
 
 
Sposób i termin składania ofert:  
Oferty można składać w następujący sposób: 

- drogą pocztową  – na adres Centrum Usług Społecznych w Myślenicach,                               
ul. Słowackiego 82,  32-400 Myślenice, 
- drogą elektroniczną - na adres sekretariat@cusmyslenice.pl   
- na dzienniku podawczym Centrum Usług Społecznych w Myślenicach 

- termin składania ofert do 27.12.2022r. do godz. 9.00 
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