
Zapytanie ofertowe 

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

I.     Nazwa, adres, inne dane zamawiającego. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, 

Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn, 

tel./fax  62 75-28-144; 

adres e-mail: gopsstawiszyn@post.pl 

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730  -  1530 

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w formie zapytania 

ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art 4 pkt 

8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r., 

poz.1579 z późn. zm.) 

 

III.  Informacje ogólne. 

1. Użyte w zamówieniu terminy mają następujące znaczenie: 

a) "Zamawiający" - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie; 

b) "Postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie 

zapytania ofertowego; 

c) "Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 

z 2017r., poz.1579 z późn. zm.); 

d) "Zamówienie" - należy przez to rozumieć zapytanie ofertowe, o którym mowa 

w pkt. IV; 

e) "Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złożył ofertę 

na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie 

wykonania Zamówienia. 

2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane 

zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym  i odpowiadać jego treści. 

 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie: 

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r., poz. 1985 z 

póżn. zm.), 

- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  

dzieci  i młodzieży upośledzonej  umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych w miejscu ich zamieszkania, którym Zamawiający 

przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną. 

 

Na przedmiot zamówienia składa się  wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla  dzieci  i młodzieży upośledzonej  umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe 



zaburzenia czynności psychicznych w miejscu ich zamieszkania zapewnionym przez 

Wykonawcę polegających na: 

1) rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu w różnych formach terapii zaburzonych funkcji 

organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  

z 2017r., poz. 1938 ze zm.). 

2) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tum 

zwłaszcza: 

- kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 

i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowaniu do aktywności, leczenia 

i rehabilitacji, prowadzeniu treningów umiejętności samoobsługi 

i umiejętności społecznych oraz wspieraniu, także w formie asystowania 

w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, 

dbałość o higienę i wygląd; 

- wsparciu psychologicznym, rozmowach terapeutycznych. 

3) wspieraniu psychologiczno – pedagogicznym i edukacyjno – terapeutycznym 

zmierzającym do wielostronnej  aktywizacji osoby korzystającej z usług, 

4) zapewnienie  dzieciom  i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, między innymi logopedy, 

integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego w zależności od potrzeb. 

 

2. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzysta szacunkowo 4 dzieci w wymiarze 

120 godzin miesięcznie. 

3.Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby 

świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość wykonywania usług, o których mowa w umowie 

w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych. 

 

V.     Termin realizacji zamówienia: 1.07.2018 do 31.12.2018. 

 

VI.   Warunkiem zawarcia umowy będzie otrzymanie dotacji. 

 

VII.  Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

 

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, 

psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, 

2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu pracy w jednej 

z następujących placówek: 

-   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 rehabilitacj, 

- innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi   

   opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: 

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowalnych przez otoczenie 

    zachowań, 

-   kształtowanie nawyków celowej aktywności, 

-   prowadzenie treningu zachowań społecznych. 

 



VIII. Wymagana dokumentacja: 

1. Oferta cenowa za wykonanie 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem kosztów dojazdu do 

miejscowości Piątek Wielki, Petryki, Zbiersk Cukrownia i Stawiszyn (kod pocztowy 

62-820 Stawiszyn). 

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, 

o którym mowa w punkcie VII pkt 1 (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 punkcie t VII pkt 2 (kserokopie). 

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów   

umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług. 

 

IX. 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 sporządzenia 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. Nie dopuszcza się upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. 

W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia 

w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących 

potrzeb lub innych, nie będzie leżało to w interesie Zamawiającego. 

6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres 

przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny. 

8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty ,stanowiące integralną część oferty 

(Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę. 

 

X. Sposób i termin złożenia oferty: 

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Stawiszynie Pl. Wolności 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2018 r. do 

godz. 15.30, osobiście, pocztą, bądź przesyłką kurierską. 

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do 

kierującego ofertę. 

 

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 będą oceniane 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 nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 

 

Załączniki: Formularz – OFERTA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE            

   

 

 

 

 

          

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.................................................................. 
 ( nazwisko, imię adres lub pieczątka Wykonawcy ) 

 

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

                         Plac Wolności 1 

                                 62 - 820 Stawiszyn 

 

OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych  w miejscu zamieszkania w II półroczu 2018r. dla dzieci i młodzieży 

upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności 

psychicznych zamieszkałych na terenie  gminy Stawiszyn oświadczam że: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższej ceny jednostkowej: 

wartość jednej roboczogodziny (60 minut) specjalistycznej usługi opiekuńczej. 

Cena  za jedną godzinę usług ( bez względu na rodzaj usługi ) ............................zł. brutto 

(słownie zł.:............................................................................................), 

w tym podatek vat...........% ..........................zł. 

Cena pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia 

wszystkie koszty wykonania zamówienia 

1.  Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego treść. 

2. Akceptujemy treść projektu umowy oraz zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i realizacji 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

zamówieniu. 

5. Przyjmujemy do wiadomości, że liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług 

opiekuńczych może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby 

świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb. 

6. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje bądź zasoby kadrowe do realizacji 

zamówienia. 

7. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji : ....................................... 

...................................................................................................................................................... 

8. Załączniki do niniejszej oferty 

    ...........................................        

    ............................................ 

    ............................................        ..................................................

  
         ( podpis wykonawcy ) 

 

 

 



UMOWA -PROJEKT 

zawarta w dniu  ................. 

 

pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn NIP 9680943738  - Miejsko-Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Stawiszynie zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

w imieniu którego działa: 

      1.   Kierownik MGOPS       -   Pani Danuta Pilarczyk 

      2.   Główny Księgowy         -   Pani Sławomira Iwasińska 

 

a .................................................. zwanej dalej "Wykonawcą" o następującej treści: 

§  1 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na terenie Gminy Stawiszyn 

usług dotyczących  „Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i 

młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych zamieszkałych na terenie Gminy Stawiszyn w miejscu zamieszkania”  

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 3 grudnia 2017r. stanowiącą integralną część umowy. 

§  2 

Umowa obowiązuje od dnia 01.07.2018r. do  31.12.2018r. 

§  3 

1. Na przedmiot umowy składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych  w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców polegających na: 

1) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym     

 zwłaszcza: 

- kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 

 i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, 

 leczenia i rehabilitacji, prowadzeniu treningów umiejętności samoobsługi 

 i umiejętności  społecznych oraz wspieraniu także w formie asystowania 

  w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak: samoobsługa, 

   dbałość o higienę i wygląd, 

       -    wsparciu psychologicznym, rozmowach terapeutycznych, 

2) rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu w różnych formach terapii zaburzonych funkcji 

organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 

z 2015r., poz.581 ze zm. ), 

3) wspieraniu psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym zmierzającym 

do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług, 



4) zapewnieniu dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, między innymi: logopedy, 

terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego w zależności od potrzeb. 

2. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych odbywać się będzie w dniach 

i wymiarze określonym szczegółowo w decyzji administracyjnej. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, o 

których mowa w umowie w godzinach dopołudniowych jak 

i popołudniowych. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy także prowadzenia: 

1)   imiennego wykazu godzin i rodzaju zajęć  terapeutycznych oraz odpłatności, 

2) karty czasu pracy osoby świadczącej usługi z podpisami  świadczeniobiorcy 

potwierdzających wykonanie usługi, 

3)  pisemne poinformowanie opiekuna dziecka o wysokości miesięcznej kwoty do zapłaty 

za świadczone usługi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleconego zadania przez działające w jego 

imieniu osoby, posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby  

świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb. 

§  4 

1. Osoby zakwalifikowane do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, o 

których mowa w § 3 ust.1 Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie Wykonawcy, po 

podjęciu decyzji o konieczności udzielenia pomocy. Potwierdzeniem zgłoszenia 

telefonicznego i podstawą udzielenia specjalistycznych usług opiekuńczych będzie decyzja 

administracyjna, o której mowa w § 3 ust 2. 

2. Wykonawca powinien rozpocząć świadczenie pomocy najpóźniej do 3 dnia od daty 

zgłoszenia usług przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sukcesywnego zgłaszania świadczeniobiorców w 

zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców. 

§  5 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania kontroli przez upoważnioną przez 

Zamawiającego osobę, w zakresie sposobu udzielania usług, rozliczeń i prowadzenia 

dokumentacji. 

§  6 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować świadczeniobiorców  

specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w § 3 ust.1 umowy 



o wysokości należności do zapłaty za faktycznie świadczone specjalistyczne usługi 

opiekuńcze wg stawki określonej przez Zamawiającego w decyzji administracyjnej, 

w ilości nie większej niż określonej w decyzji administracyjnej, w terminie do 15-go dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienny wykaz świadczeniobiorców z ilością 

świadczonych godzin wraz fakturą lub rachunkiem najpóźniej do 5-go dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wykonano  specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

§  7 

1. Strony ustalają stawkę za godzinę ( 60 min. ) wykonywanego przedmiotu umowy 

określonego w § 3 ust.1 umowy w wysokości ........................... ( słownie 

zł.:............................). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn liczby faktycznie wykonanych 

godzin usług w danym miesiącu ( zgodnie z ewidencją, o której mowa w § 3 ust 4 umowy) 

i ceny jednej roboczogodziny za świadczoną usługę, o której mowa w ust 1. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone wg zasad określonych 

w ust. 1 i 2 umowy, płatne będzie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku 

wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 4 umowy, w terminach określonych w § 6 

ust.2 umowy. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§  8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niewykonanie w terminie umowy w wysokości 10% ceny umownej brutto za 

     każdy dzień przekroczenia terminu, 

2) w wysokości 5% ceny umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

     z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3) w przypadku niewystawienia i niedostarczenia faktury/rachunku wraz 

    z rozliczeniem w terminie o którym mowa w § 6 ust.2, w wysokości 1% od 

       wartości  faktury/rachunku. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§  9 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach. 



§  10 

1. Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę z 14 dniowym terminem 

wypowiedzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania przedmiotowej umowy bez 

zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia w toku kontroli 

nieprawidłowości w realizacji umowy. 

§  11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

§  12 

Spory wynikłe z tytułu wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne, 

właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

§  13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

.......................................................                                      ................................................. 

                 ( zamawiający )                                                              ( wykonawca ) 

 


