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ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie specj alistycznych uslug opiekuńczych

W zwipku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr |64, poz.Il63 z póź. zmianani) zv,ftacamy się z zapfianiem ofertowym o
cenę destanr/ usług /rebe+budewłanyeh

1. Zamawiający: Gminny oŚrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie, ul. Szkolna 4,
77-320 Przęchlewo, tel. 59 8334557, fax 59 8334604.

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
specjalisĘcznych usług opiekuńczych na rzęcz 5-letniego dziecka Ze
zdiagnozowanym mózgowym porazeniem dziecięcym, głębokim niedosłuchem ucha
prawego' z opóźniotym rozwojem psychoruchowym i cechami autystycznymi w jego
miejscu zatnieszkania tj. w Sąpolnie, w ramach których prowadzone byłoby:
. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Życia oraz
usprawnianię zaburzonych funkcji organizmu, zgodnie z zaleceniami lekatza t.1.
w szczególnośÓi terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia integracji
sensoryczneJ.
Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca 2015 r. do 3I sierpnia 2015 r.
(z możIiwością przedłuzenia w miarę posiadania środków finansowych)
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Inne istotne warunki zamówienia:
a) Niezbędnewymagania:

logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, ftzjoterapeuty lub
innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwa|ające świadczyó
okreŚlone specj alistyczne usługi,

umiejętności społecznych przewidylvanych dla specjalistycznych usług
opiekuńczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych _ Dz. U. z 2005 r. Nr 189
poz. 1598 zezmianami)

z następuj4cych j ednostek:
- szpitalu p sychiatryc zrym )
. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób zzaburzeniami
psychicznymi,

. placówce terapii lub placówce oświatowej, do których uczęszczają
dzieci z zablltzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym'

. ośrodku terapeutyczno-edukacyj no-wychow awczym,

. zal<ładzie rehabilitacj i,
lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej
wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stazu
pracy w ww. jednostach oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami
świadczącymi specj alistyczne usługi, posiadaj ącymi wymagane kwalifikacj e.
b) Warunki współpracy _ umowa zlecenie.
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c) Szacunkowa liczha godzin - 30 godzin miesięcznie (średtio J,5 godziny w
tygodniu tj.2,5 godziny dla kazdej zterupii).

d) Zanawiający w stosunku do ilości godzin zasttzega, że w przypadku, gdy ilośó
wykonywanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za
fakty czną |iczb ę zr e aIizow anych go dzin.

e) W cenę godziny (60 minut) naleŻy w|iczyć, koszty dojazdu oraz niezbędnych
materiałów koniecznych do prowa dzenia zajęć.

0 Zarnowienie musi zostaÓ wykonane zgodnie zRozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 vtrześrua 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. z2005 r. Nr 189, poz.1598 zpóźn. zm.).

Informacje dodatkowe:
- niniejsze zapytartie nie obliguje Zamawiającego do zawarciaumowy;
- otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego;
- po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się vtyłącznie z
wybranym oferentem;
- Zamawiającv dopuszcza mozliwośó składania ofert częściowych.
Sposób przygotowania oferty: ofertę spotządzić na|eżry na zaŁączonym druku
,,FORMULARZ OFERTY'' (Załqcznik nr 1), ofertę sporządzić na|eĘ w języku
polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub
długopisem. oferta winna byó podpisana przez osobę upowaznionę. W przypadku
składania oferty w siedzibie zarnawiaj4cego lub pocztą na kopercie naleĘ umieścić
napis ,,Zap,ytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych *

znak GOPS.4625.13.2015" .
ofertę z\oĘć można osobiście uZamawiającego pok. nr 4,pocńą: Gminny ośrodek
Pomocy Społecznej ul. Szkolna 4,77-320 Przechlewo,pocń4elek1ronicznąna adres:
gops@przechlewo.pl lub faksem: 59 8334604 w terminie do dnia 17 ezerwca 2015
r., do godz. l.4oo.
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