
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz znak: GOPS-5025-6/15
Gdów, dnia  13 marca 2015 roku
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie   zaprasza do składania ofert na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w
miejscu jej zamieszkania.
 
1.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2
dzieci (bliźnięta) w wieku 2 lat, niepełnosprawnych z całościowym zaburzeniem rozwoju
– autyzmem  w miejscu zamieszkania tj. Gmina Gdów.

2. Termin realizacji zamówienia: od kwietnia  2015 do 31 grudnia 2015r.
3. Kryterium wyboru oferty : cena brutto jednej godziny świadczenia specjalistycznych
usług opiekuńczych – 100%, podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Inne istotne warunki zamówienia:

- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych przez:
a) psycholog – preferowany psycholog dziecięcy (5 godzin w tygodniu dla każdego
dziecka)
b) logopedę (10 godzin w tygodniu dla każdego dziecka)
c) specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty (5 godzin w
tygodniu dla każdego dziecka)
- ogólny zakres wykonywanych czynności:
nauka i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,
leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i
umiejętności społecznych; wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne;
rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z
zalecaniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i
edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług.
- niezbędne wymagania (zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z
dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z
2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)):

1/. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, logopedy,
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty;
2/. posiadanie co najmniej półrocznego stażu 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/. posiadanie udokumentowanego przeszkolenia i doświadczenia w zakresie
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie
zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi
załącznikami tj.:
a)   życiorys (CV),
b)   dokument potwierdzający wykształcenie,
c)   inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
d)  udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej  wymienionego
rozporządzenia,
e)   posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
f)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw
publicznych,
g)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182),
2)  Oferta może być złożona zarówno na całość zamówienia jak i na każdą część
wyszczególnioną w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę
upoważnioną.
4) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy
umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług
opiekuńczych”
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, mailowo na adres gops@gdow.pl lub
pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, 32-420 Gdów 145,
2)  Ofertę złożyć należy do dnia: 27  marca 2015r. do godz. 14.00
3) Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Małgorzata Mikuła -  tel. 12  251-48-32
  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
http://www.gopsgdow.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdowie 32-420 Gdów 145.

http://www.gopsgdow.pl/


Nasz znak: GOPS- 525-6/15                                             dnia: 13.03.2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY

I   Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię i nazwisko:    …..................................................................................................................

Adres zamieszkania:   ….............................................................................................................

PESEL:   ….................................................................................................................................

Numer telefonu:   …....................................................................................................................

II Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług 

opiekuńczych przez  a) psychologa*   b) logopedę*   c) specjalistę w zakresie rehabilitacji 

medycznej lub fizjoterapeuty* oferuję wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług 

opiekuńczych  za cenę:

…............................. zł brutto (słownie:..............................................................................)

 
 Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia,
 Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.    
 Oświadczam, że korzystam w pełni z praw publicznych i nie byłam karana za 
przestępstwa popełnione umyślnie       
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)
 

….......................................................
                      (data i podpis)
*niepotrzebne skreślić


