
tmirrnv 0Śmdłk PrrncgY $łoteeane1

n*',n*Bł,'Hi#l*lax Przechlewo. dn. 06.07.2015 r.

(pie cz ę ć z amm,u iaj qc e go)

znakz GOPS.4625. 13.20 1 5

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńcrych

W zwiqzku z art.4 ust.8 ustawy z drna f9 sĘczrtsa 2004 t. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. rc 164, poz.Il63 z póź. zmianami) zwracamy się ponownie z zapfianiem
ofertowym o cenę destagr/ usług /rebó++udev*łan:reh

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

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 5.letniego dziecka ze
zdiagnozowanym mózgowym porazeniem dziecięcym' głębokim niedosłuchem ucha
prawego' z oplźnionym rozwojem psychoruchowym i cechami autystycznymi w jego
miejscu zarnięszkania tj. w Sąpolnie, w ramach których prowadzone byłoby:
. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego iycia oraz
usprawnianie zabvrzonych funkcji organizmu, zgodnie z za|ecęniami lekarza tj.
w szczegóIności terapia psycholo giczna, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna,
terapia integracji sensorycznej i kinezyterapia.

3. Termin realizacji zamówienia: od 27 |ipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
(z możliwością przedłużenia w miarę posiadania środków finansowych)

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Niezbędnew;rmagania:

logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, ftzjoterapeuty lub
innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć
określone specj alistyczne usługi,

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

z następuj ących j ednostek:
- szpitalu psychiatryc znym,
. jednostce oryanizacyjnej pomocy społecznej dla osób zzabtlrzeniami
psychicznymi,

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do którychuczęszczają
dzieci z zfulstzeniami ro zwoj u lub upo śledzeni em umysłow;rrn,

.ośrodkuterapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

. za\<ładzię rehab i l itacj i'
lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyŻej
wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stazu
pracy w ww. jednostach oraz posiadanie mozliwości konsultacji z osobami
Świadczącymi specj alistyczne usługi, posiadaj ącymi wymagane kwalifi kacj e.
b) warunki współpracy - umowa zlecenie.
c) Szacunkowa|iczba godzin_ 40 godzin miesięcznie.
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