GOPS.271.8.2019
Zebrzydowice, 09-12-2018
ZAPYTANIE CENOWE
I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Zebrzydowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks.
Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice zaprasza do złożenia ofert na:
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania w/w osób, którym przyznano decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach prawo do przedmiotowych usług.
Liczba planowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – około 24 tygodniowo.
Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia,
którą cechuje zmienność potrzeb klientów Ośrodka.
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wymagania wobec wykonawców:
Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają kwalifikację do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,
logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki
środowiskowej,
specjalisty
w
zakresie
rehabilitacji
medycznej,
fizjoterapeuty.
oraz
2) posiadają co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:






szpitalu psychiatrycznym,
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
zakładzie rehabilitacji,

oraz
3) posiadają przeszkolenie i doświadczenia w zakresie:




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

2. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń 2020 – grudzień 2020
3. Wymagana dokumentacja:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – Kalkulacja cenowa”
Wraz z drukiem „Oferta – Kalkulacja cenowa” należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe.


Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym
atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez
osobę upoważnioną. W przypadku składania składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą
na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na przygotowanie i wydawanie posiłków”.

IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY: cena.
V. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI NA OFERTĘ PRZEZ WYKONAWCĘ
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – specjalistyczne usługi opiekuńcze ”
Wraz z drukiem „Oferta – Kalkulacja cenowa” należy dostarczyć:






Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w
punkcie III ust. 1) ppkt 1,
Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w punkcie III
ust. 1 ppkt 2.
Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie III ust. 1 ppkt 3.

Oferty należy składać w terminie do 20-12-2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (parter urzędu gminy) biuro nr 4.
VI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Daniel Kroczek, tel: 32-4755119
VII. ZAŁĄCZNIKI.
1. formularz – Oferta specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Z up. Wójta
Daniel Kroczek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zebrzydowicach

