Roźwienica 10.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2018r., poz 19 86 t.j.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy , 37-565 Roźwienica
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby
z zaburzeniami psychicznymi, na terenie gminy Roźwienica.
Rodzaj umowy : umowa zlecenie
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia: Świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi Usługi będą świadczone
w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy na terenie gminy Roźwienica.
Planowana liczba godzin - 10 godzin tygodniowo.
2. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r.Nr 189 poz. 1598 ze zm.) w szczególności:
§2
pkt 1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza:
a) 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
pkt.3 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. 2017, poz. 1938,t.j.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i
edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej
ze specjalistycznych usług;
Kryterium wyboru oferty: cena – prosi się o podanie ceny brutto za 1 godzinę świadczonej
usługi

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2019 – grudzień 2019
Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:
1.Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do
wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty
zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej,
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego
wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne 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.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby,
które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1,
posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają
zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi,
posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie
i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia karty
pracy – listy obecności oraz opracowania programu usług, który powinien uwzględniać
specyficzne problemy dziecka.
Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym;
wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych, ustawy o ochronie danych osobowych.
Wymagana dokumentacja:
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym
mowa w § 3 Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. poz. 1598 )

Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich
wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
4. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w
domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu
ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach
jednostkowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie
ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub
innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres
przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
9. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty
(Załącznik), muszą być podpisane przez Wykonawcę.
Sposób i termin złożenia oferty:
1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2018r. osobiście, pocztą bądź przesyłką
kurierską.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do
kierującego ofertę.
Ocena ofert i kryteria:
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę
na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1
godzinę usługi.
5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje
odwołanie.
…………………………
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1
...............................................................
dane oferenta

OFERTA
.……………………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..
nazwa instytucji

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) a dotyczącego:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(wpisać przedmiot zamówienia )
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT ................ %
.........................................................................zł.
Cena brutto ..................................................... zł.
Słownie: .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym, warunki.
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................

