
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z 

zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice 

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj., Dz. 

U. z 2021r. poz. 305 ) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 

zwraca się do osób zainteresowanych z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami 

psychicznymi z terenu gminy Prusice, świadczonych w miejscu zamieszkania. 

Zamawiający: 

Gminny   Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, ul. Powstańców Śl. 17, 55 – 110 Prusice, 

tel. 71 312 50 97, 71 312 51 97. 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w miejscu ich zamieszkania 

Wymiar godzin tygodniowo: 

– z zakresu neurologopedii - 2 godzin tygodniowo, 

– z zakresu psychologii – 2 godzin tygodniowo, 

- z zakresu SI - 2 godzin tygodniowo, 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawniania zaburzonych funkcji organizmu 

zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a oraz § 2 pkt 3 lit b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

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

U. z 2005r. , Nr 189, poz. 1589 ze zm.) 

Termin realizacji zamówienia:  maj 2021r. - grudzień 2021r. 

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe 

Niezbędne wymagania: 

Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 6 lipca 2006r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006r. poz. 

943), tj.: 

1. Posiadać 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. 

1. Wykazać się najmniej półrocznym stażem 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. 

1. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, 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. 

Kryteria oceny ofert: 

– cena brutto 1 godziny wykonywania usług, zawierająca koszt dojazdu do miejsca 

zamieszkania osoby. 

Wymagania dodatkowe: 

Posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) i doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi . 

Kryterium wyboru stanowi cena . 

Informacje dodatkowe: 

– niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy, 

– otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego, 

– po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym 

oferentem. 

Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”. Ofertę 

cenową należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem; oferta winna być podpisana przez osobę 



upoważnioną. W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub pocztą 

na kopercie należy umieścić napis 

„ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni: od poniedziałku do piątku 

(jak załącznik). 

1. Życiorys (CV). 

2. Dokumenty potwierdzające: wykształcenie (ksero + oryginał do wglądu.) 

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

4. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt 2 cytowanego 

wyżej rozporządzenia. 

5. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy. 

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw 

publicznych. 

7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z 

oskarżenia publicznego. 

Ofertę można złożyć: 

1. Osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Śl. 17, 55-110 

Prusice. 

2. Pocztą tradycyjną na powyższy adres. 

3. Pocztą elektroniczną na adres: mgopsprusice@poczta.onet.pl 

Ofertę należy złożyć  do dnia: 30.04.2021 r. do godz. 9:00 

Wyjaśnienia uzyskać można pod wskazanym wyżej adresem lub telefonicznie pod nr tel. 71 

312 50 97, 71 312 51 97 – osoba do kontaktu: Ewa Sroka. 

 

 

 Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach 

Joanna Wiraszka 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta (wzór) 

1. Oświadczenia 
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