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ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie
Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów
tel. 25 796 05 73
adres e-mail: gopstrzebieszow@wp.pl

II. Tryb udzielenie zamówienia:
Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129). Do niniejszego postępowania
nie stosuje się przepisów ustawy w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005r. w miejscu zamieszkania w okresie od stycznia 2022r. do
grudnia 2022r.
Specjalistyczne usługi obejmują :
- zajęcia z logopedą w wymiarze 24 godzin zegarowych miesięcznie,
- zajęcia z psychologiem w wymiarze 32 godzin zegarowych miesięcznie,
- zajęcia z pedagogiem w wymiarze 20 godzin zegarowych miesięcznie,
- terapia taktylna w wymiarze 8 godzin zegarowych miesięcznie,
- integracja sensoryczna w wymiarze 4 godzin zegarowych miesięcznie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania istotnych zmian, które nie są możliwe do ustalenia w momencie
podpisania umowy.

IV. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium wyboru
oferty:
1. Cena - 100%
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert i wybraniu najkorzystniejszej oferty poinformuje
wyłącznie oferenta, którego oferta została wybrana.

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie styczeń 2022 r. –
grudzień 2022 r.
2. Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców na terenie
Gminy Trzebieszów.

VI. Wymagania wobec wykonawcy:
1. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: logopedy,
psychologa, pedagoga, terapii taktylnej, integracji sensorycznej.
2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
•
•
•
•
•
•

szpitalu psychiatrycznym,
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
placówce terapii lub placówce oświatowej, dom której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
ośrodku terapeutyczno – wychowawczym,
zakładzie rehabilitacji
innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty w języku polskim,
w formie pisemnej na maszynie, komputerze lub nieścieralnym długopisem.

2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu:
logopedy, psychologa, pedagoga, integracji sensorycznej, terapii taktylnej.
3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa
w §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarżenia publicznego.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Wypełniony formularz oferty, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego
zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 4 stycznia 2022 r., do godz. 15.00 drogą
pocztową lub w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
drogą elektroniczną na e-mail: gopstrzebieszow@wp.pl. Liczy się data wpływu do
Zamawiającego.

IX. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Kierownik GOPS
/-/ Marzena Leszkowicz

