OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIKU
27-540 LIPNIK
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
tel. 158691422

Lipnik,

dnia 10.04.2019r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku 27-540 Lipnik
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem, którego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4
pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn.
zm.).
III. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
miejscu zamieszkania z terenu Gminy Lipnik.
IV. Charakter umowy:
- umowa zlecenie
V. Istotne warunki zamówienia:
Szacunkowa ilość godzin przyznanych specjalistycznych usług uzależniona będzie od stawki
godzinowej za świadczoną usługę oraz od posiadanych środków z zastrzeżeniem, iż będzie to nie
mniej niż 1 godzina dziennie od poniedziałku do piątku.
Ogólny zakres wykonywanych czynności:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą polegać na:
a) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
b) kształtowania umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb i komunikowania z
otoczeniem,
c) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i
edukacyjno-terapeutycznego.,
d) doradztwo i koordynowanie działań innych służb na rzecz rodziny.
VI. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze :
Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.),
specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania
zawodu:
1. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego,
pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w
ł

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:
a) w szpitalu psychiatrycznym:
b) w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
c) w placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) w ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
e) w zakładzie rehabilitacji;

f) w innej jednostce niż wymienione w pkt. a-e, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą
posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
•
•
•

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie
zachowań;
kształtowania nawyków celowej aktywności;
prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów /kopii/
stanowi warunek rozpatrzenia złożonej oferty.
VII. Wymagana dokumentacja:
1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych,
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług, o których
mowa w punkcie 7 ppk.l, (kserokopie)
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
(kserokopie),
4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa
w pkt. 7 ppk. 2,
5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności
społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa
w pkt. 7 ppk. 3.
W przypadku ubiegania się o realizację zamówienia przez osoby prawne należy do oferty
dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru- wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert (uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, określające formę prawną
lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.- oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem),
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach składek,
zaświadczenie nie starsze niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne,
zaświadczenie nie starsze niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich
* i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
4. Oferta jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część (załączniki), muszą
być podpisane przez Wykonawcę.
IX. Informacje dodatkowe
- niniejsze zapytanie ofertowe nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,
- otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
- po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym
oferentem, w celu podpisania umowy.
X. Opis sposobu złożenia oferty oraz miejsce i termin:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA" w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019r. do

godziny 10°° w jednym z podanych sposobów, tj. za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej
lub osobiście.
Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godz.
wpływu) i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą w zamkniętej kopercie z
dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem
świadczone w miejscu jego zamieszkania".
XI. 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 całkowitej ceny brutto podanej przez Wykonawcę na
formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na
podstawie załączonych do oferty dokumentów.
4. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty złożone z kompletem dokumentów wskazanych w
pkt.7.
5. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godz.
usługi.
6. Od rozstrzygnięcia niniejszego rozeznania cenowego (wyboru ofert) nie przysługuje
odwołanie.
Uprawniona osoba do kontaktu i składania wyjaśnień:
Pracownik socjalny OPS w Lipniku Pani Maria Stępień tel. 15 8691422 w godzinach
715 _ 1515

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipniku

Maria Stępień

Data 10.04.2019
Dane oferenta

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipniku
27-540 Lipnik

OFERTA NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych na terenie Gminy Lipnik
składam/my następującą ofertę:
1. Oferuję/my wykonanie zamówienia za
cenę netto .................................................... zł
podatek VAT (stawka VAT)................ %
cenę brutto .................................................. zł
Za godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(słownie: .......................................................................................)
2. Nazwa (firma)/imię i nazwisko ..........................................................................................
Adres .................................................. ............................................................................................
Nr telefonu/faksu ......................................................................................................................
NIP (firmaj/PESEL .............................. .....................................................................................
Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
Do niniejszej oferty załączam/my:

podpis

