
                 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH  

                                           USŁUG     OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  

                                              Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu 

              zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

                                  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. 

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

                          87-732 Lubanie 28A 

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci 

 z autyzmem w miejscu ich zamieszkania      

                                     

III. Rodzaj zamówienia: usługi specjalistyczne: logopedyczne i pedagogiczne 

IV. Miejsce wykonywanej pracy : gmina Lubanie 

V. Termin realizacji świadczenia : od sierpnia 2019 do grudnia  2019r.włącznie 

VI. Kryterium oceny ofert: cena brutto jednej godziny usługi oraz kwalifikacje zawodowe 

VII. Wymagania niezbędne, konieczne: na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

(Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm.) 

- Specjalistyczne usługi powinny być 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, 

       - Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznym muszą 

wykazać  się  co najmniej półrocznym  stażem w jednej z następujących jednostek: 

1) Placówce terapii lub placówce oświatowej( tj. przedszkole, szkoła, specjalny ośrodek 

szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, do której 

uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 

2) Szpitalu psychiatrycznym; 

3) Ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,  

4) Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

5) Zakładzie rehabilitacji; 

6) Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

-Posiadać udokumentowane  przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów 

umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

- Osoby świadczą usługi  w zakresie kształtowania umiejętności zaspakajania 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 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, 

IX.  Podstawa świadczonej usługi: 

             - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane  

                będą dla beneficjentów GOPS w Lubaniu uprawnionych do korzystania z tych usług  

                na podstawie decyzji administracyjnej określającej liczbę godzin oraz  odpłatność, 

X.  Wymagane dokumenty; 

 - życiorys /CV/ 

    - list motywacyjny 

 - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie /dyplomy, świadectwa/ 

               inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu  

               pracy zawodowej 

             - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu 

                z   pełni praw publicznych, 

              - oświadczenie o  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   

                lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 - oferta cenowa za wykonanie 1 godziny usługi ( załącznik)  

XI.  Termin złożenia oferty: oferty należy składać do  26 lipca  2019r. do godz.12,00 

XII. Termin otwarcia oferty: 26 lipca 2019r. godz.13,00 

XIII. Miejsce złożenia ofert: oferty należy składać osobiście w siedzibie GOPS Lubanie 28A,  

             pocztą na kopercie należy umieścić napis” Zapytanie ofertowe specjalistyczne usługi  

             opiekuńcze dla dzieci z autyzmem” decyduje data stempla pocztowego, 

             pocztą elektroniczną na adres: gops_lubanie@op.pl, lub faksem pod nr 54 251 34 13 

XIV. Osoba do kontaktu: Mariola Danielewska  

XV. Informacje dodatkowe: 

 - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 - otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego 

             - zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej ofert skontaktuje się wyłącznie z tym  

               oferentem 

             - informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

               http://www.bip.lubanie.kapsi.pl  oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Lubaniu.  

 

  

 

Lubanie,dn.17 lipca  2019r. 

 

mailto:gops_lubanie@op.pl
http://www.lubanie.com/


         Załącznik nr 1 

 

    OFERTA 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi  

                                        w miejscu zamieszkania 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla dzieci z autyzmem na   terenie gminy Lubanie w miejscu ich zamieszkania składam ofertę: 

1. oferuję wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania  logopedyczne i pedagogiczne  

 cena brutto za 1 godzinę zegarową wynosi………………………. 

2. Nazwa i adres  

wykonawcy………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP……………………………………………….. 

 

3. Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia również koszty dojazdu. 

4. Oświadczam, że spełniam wymogi formalne i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się 

do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz zapewniam 

realizację zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu 

określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

…………………………………………………… 

Pieczęć oraz podpis oferenta lub osoby upoważnionej 

 

  

 

  

 

 


