
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Jana Pawła II 41A/1 

47-440  Nędza 

e-mail: gops_nedza@pro.onet.pl 

tel. 4198101 

 

WSTĘPNE ZAPYTANIE CENOWE 
dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia 

 

W związku z zamiarem wszczęcia postępowania ofertowego dotyczącego realizacji Programu 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, którego przedmiotem będzie zakup urządzeń do 

świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” połączonych z 

usługą operatora pomocy w ramach sprawowania tzw. teleopieki nad seniorami z terenu gminy Nędza 

mającymi problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, zwracam się z 

uprzejmą prośbą o wycenę 10 sztuk opasek bezpieczeństwa. 

 

Wycena niezbędna jest Zamawiającemu do oszacowania wartości zamówienia. 

 

1. Zakup opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

1) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

2) detektor upadku, 

3) czujnik zdjęcia opaski, 

4) lokalizator GPS 

5) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

6) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

 

2. Opaska bezpieczeństwa musi posiadać  połączenie z usługą operatora pomocy 24h/dobę.  

3. Opaska powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk 

alarmowy do łączenia z centralą interwencyjną. 

 

W cenie prosimy oddzielnie uwzględnić następujące elementy: 

1. zakup 8 urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek 

bezpieczeństwa” wraz z aktywacją kart SIM, 

2. zakup usługi wdrożenia systemu wraz z utrzymaniem usługi zdalnej opieki i  przeszkoleniem, 

3. zakup usługi zdalnej opieki nad  seniorami 24h/dobę przez centrum monitoringu w okresie od 

marca do grudnia 2022r. tzw. abonament za 10 m-cy dla 10 urządzeń. 

 

Wstępną ofertę cenową w przedmiotowym zakresie prosimy przedstawić w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia  15 lutego 2022r. roku do godz. 14.00. na niniejszy adres e-mail: 

ops_nedza@pro.onet.pl 

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 32 4102050 lub  573 368 443. 

 

Niniejsze zapytanie jest wstępnym rozeznaniem rynku i nie stanowi zapytania ofertowego, lecz 

będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia w celu przeprowadzenia właściwego 

postępowania.   

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. a/a 


