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Zaproszenie do złożenia oferty 

Zapraszam do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci 

z zaburzeniami psychicznymi (autyzmem dziecięcym oraz niepełnosprawnością umysłową). 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi: 

a) trzyletniego dziecka z autyzmem dziecięcym – rodzaj usługi:  

    -terapia logopedyczna,  

b) ośmioletniego dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym oraz upośledzeniem umysłowym – rodzaj  

     usługi:  

     -terapia logopedyczna, 

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kurzętnik zgodnie z art. 50 ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1769) oraz rozporządzeniem 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). 

1.2. Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania 

ilości usług Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości 

godzin stosownie do rzeczywistych potrzeb świadczeniobiorców. 

1.3. Czas 1 godziny (60 minut) realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych nie obejmuje czasu 

dojścia lub dojazdu do podopiecznego ani powrotu po wykonanej usłudze.   

1.4. Do zadań Wykonawcy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka 

z zaburzeniami psychicznymi należy w szczególności:  

1) rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym 

przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) 

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii  

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-

terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych 

usług;   

2) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych 

i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania 

dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z późn. zm.) 

1.5. Zlecenie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych będzie przekazywane Wykonawcy na 

piśmie. 

1.6. Wykonawca prowadzi miesięczne plany pracy oraz karty pracy potwierdzające czas i termin 

świadczonych usług z podpisem klienta potwierdzającym wykonanie usługi. Wykonawca sporządza 

indywidualny plan pracy. 



1.7. Zamawiający w czasie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zastrzega sobie prawo 

kontroli Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Termin realizacji zamówienia:  

Okres świadczenia usług nie dłuższy niż od 01.12.2017r. do 30.06.2018r. 

3. Opis kryteriów wyboru wykonawcy: 

3.1. Kryterium wyboru wykonawcy stanowi cena. 

3.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia określone warunki, 

o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006r., nr. 134, poz. 943) tj. 

w szczególności: 

1) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacji do wykonywania 

zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, 

pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie 

rehabilitacji, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć 

określone specjalistyczne usługi. 

2) Osoby świadczące specjalistyczne usługi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej 

z następujących jednostek: 

a) szpitalu psychiatrycznym  

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

c) placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub 

upośledzeniem umysłowym  

d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym 

e) zakładzie rehabilitacji 

f) innej jednostce niż wymienione w pkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

3.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą 

jest zobowiązany złożyć następujące oświadczania i dokumenty: 

a) wykaz osób świadczących przedmiotowe specjalistyczne usługi opiekuńcze  

b) kserokopię dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacji osoby/osób świadczących 

specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym kserokopię dokumentów 

potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii logopedycznej. 

3.4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.   

4. Sposób przygotowania oferty: 

4.1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia do złożenia oferty. 

4.2. Ceny w ofercie (netto i brutto) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

4.3. Ceny podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  

4.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną 



4.5. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

podpisujące ofertę. 

4.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny. 

4.7. Ofertę można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku (ul. 

Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik) lub pocztą na powyższy adres, pocztą elektroniczną na adres 

gops@kurzetnik.eu lub faksem pod nr (56) 47-406-33 w terminie do 15 listopada 2017r. do godz. 
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5. Informacje dodatkowe: 

5.1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłożył prawidłową pod kątem formalno-

prawnym oraz najkorzystniejszą cenowo ofertę 

5.2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych jest prowadzone bez zastosowania przepisów niniejszej umowy. 

5.3. Pytania i uwagi dot. niniejszego postępowania można składać w terminie do dnia 13 listopada 

2017r. 

5.4. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającej jest: Pan Dąbrowski Łukasz tel. 56-47-480-53 e-mail: 

gops@kurzetnik.eu. 

5.5. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zaproszeniu i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń. 

5.6. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

5.7. Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 

5.8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
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