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ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńcrych

W zwiryku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówief' publicznych
(Dz.U. z2006 r. nr |64,poz.Il63 zpóź. zmianami) zv\.racarTly się z zapytaniem ofertowym o
cenę destałv/ usług irebót+udsvcanyeh

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
zdiagnozowanvm mózgowym porazeniem dziecięcym' głębokim niedosłuchem ucha
prawego, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i cechami autystycznymi w jego
miejscu zamieszkania tj. w Sąpolnie, w ramach których prowadzone byłoby:
. uczenie i rozwijanie umiejętnoŚci niezbędnych do samodzielnego iycia oraz
usprawnianie zabvrzonych funkcji organizmu, zgodnie z zaleceniami lekarua tj.
w szczegó|ności terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna.
Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
(z mozliwo ścią przedłuŻenia w miarę posiadania środków finansowych)

3. Cena jest jedynym kryerium oceny ofert.
4. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Niezbędnewymagania:

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

z następuj ących j ednostek:
- szpitalu psychiatryc zrym,
. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zablarzeliami
psychicznymi,

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

. o środku ter ap euty czno - edukacyj no -wychow aw czym,
- zalrJadzre rehab i I itacj i,

lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej
wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu
pracy w ww. jednostach oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami
świadczącymi specj alist y czne usługi, posiadaj ącymi wymagane kwalifi kacj e.
b) Warunki współpracy _ umowa zlecenie.
c) SzacuŃowa liczba godzin _ 8 godzin miesięcznie
d) Zanavnający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że w przypadku, gdy ilośó

wykonywanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za
fakty czną |iczb ę zt e a|izow anych go dzin.
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