Kamienica, dnia 18.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 poz. 1843 ),Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy zaprasza do
składania ofert cenowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z
zaburzeniami psychicznymi.
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy
34-608 Kamienica 420
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby
z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 189 poz. 1598).
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych:
1, dla jedenastoletniego chłopca z zespołem Aspergera w wymiarze 16 godzin
(zegarowych) miesięcznie realizowanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy
Kamienica. Usługi świadczone będą na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 189 poz. 1598) przez
osobę posiadającą specjalistyczne przygotowanie zawodowe i polegać będą na uczeniu i
rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
w tym:
zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. a w/w Rozporządzenia- kształtowanie umiejętności zaspokajania
podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
motywowanie do aktywności , leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności
samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w
codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym
umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze
społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

- korzystanie z usług różnych instytucji.
zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. b w/w Rozporządzenia-interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną –kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej
zgodnie z § 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie
zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.
Nr 210, poz.2135 z późn.zm./
zgodnie z § 2 pkt. 3 lit. a w/w Rozporządzenia - zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub
specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizykoterapii.
zgodnie z § 2 pkt. 3 lit. b w/w Rozporządzenia - współpraca ze specjalistami w zakresie
wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego
do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
IV. Warunki zatrudnienia:
Umowa cywilno-prawna planowana na okres od dnia podpisania umowy do 31.05.2021
roku.
V. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone
wyłącznie przez osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie zgodne z przepisami
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005
Nr 189 poz. 1598). Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności dziecka,
dlatego też osoba świadcząca te usługi musi także posiadać umiejętności z zakresu
radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dziecka oraz prowadzić terapię zmierzającą
do minimalizacji tychże zachowań.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz zaświadczeniem lekarskim specjalistyczne
usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania
zawodu: pedagoga orazosoby świadczące usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji
6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia, muszą
posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.
VI. Oferta powinna zawierać:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania,
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół
potwierdzających zdobyte wykształcenie (przedstawienie oryginałów dokumentacji do
wglądu przed zawarciem umowy),
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania
oferowanej pracy (ukończone kursy i szkolenia), posiadane referencje (przedstawienie
oryginałów dokumentacji do wglądu przed zawarciem umowy), w razie prowadzenia
działalności gospodarczej należy przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
6) kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie wymagane do wykonywania
usług będących przedmiotem niniejszego zapytania (m.in. kserokopie świadectw pracy,
kserokopie umów zlecenie),
7) W przypadku posiadania polisy OC –do oferty należy dołączyć kserokopie opłaconej
polisy.
8) W przypadku złożenia oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą oferta
zawierać musi wykaz osób, które realizować będą zamówienie z dokumentami
(kserokopiami) potwierdzającymi ich wykształcenie i doświadczenie.
9) Oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe-specjalistyczne usługi opiekuńcze” do Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamienicy, 34-608 Kamienica, Kamienica 420, lub pocztą gopskamienica@op.pl, w terminie
do 27.05.2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po w/w
terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Kryteria oceny ofert:
Wybór wykonawcy/wykonawczyni prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. Z 2019
poz.1843).
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy spełniający wymogi
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr
189 poz. 1598).
VIII. Postanowienia umowne:
Wykonawca w trakcie realizacji Zamówienia będzie zobowiązany do sporządzenia
następującej dokumentacji:
1) Oceny funkcjonowania dziecka
2) Planu pracy z dzieckiem
3) Miesięcznego sprawozdania z realizacji działań na rzecz wspieranego
4) Miesięcznej karty czasu pracy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, zwłaszcza
w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Załączniki: 1-wzór formularza ofertowego

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy
Mieczysław Kuziel

Załącznik do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………dotyczące zamówienia
na:
……………………………………………………………………..…………………………
składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.
1. Dane Wykonawcy:
Nazwa: ………………………………………………………………………………….……
Adres:…………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………
Telefon:……………………., Fax:……………………e-mail……………………..
2.Proponuje:
- cenę brutto za 1 godzinę (60 minut) (w cenę wliczone są obowiązkowe składki na
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) specjalistycznych usług
w wysokości: ………………
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu
ofertowym. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej
zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
5.Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty:
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………
.................................., data ......................
miejscowość

..............................................................
podpis Oferenta

