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                      Klucze, 18.12.2017r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  

w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 12,  

       32-310 Klucze 

 

Rodzaj zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

                         z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi polegające na codziennej rehabilitacji ruchowej oraz zajęciach logopedyczno – 

pedagogicznych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin 

świadczenia usług może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zamawiający nie ponosi żadnych 

kosztów związanych z dojazdami oferenta ani ewentualnymi przejazdami podczas 

świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych.  

Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania 

czynności rehabilitacji ruchowej i zajęć logopedyczno – pedagogicznych, nie wlicza się 

natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone 

są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania. 

 

    2. Niezbędne wymagania: 

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, 

psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby 

niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji 

medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności 

pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 

- osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 

 szpitalu psychiatrycznym; 

 jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci                    

 z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 
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 ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 

 zakładzie rehabilitacji; 

 innej jednostce niż wymienione w pkt. a–e, świadczącej specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

   od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 

 

4. Przewidywany czas pracy: 40 godzin miesięcznie. 

   Rozpoczęcie świadczenia usług: styczeń 2018 r. 

   Miejsce świadczenia usług: miejsce zamieszkania podopiecznego - Klucze 

5.Opis kryteriów wyboru wykonawcy: 

Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, kryterium 

doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

negocjacji ceny.  

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę  

o najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane do świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych kwalifikacje i doświadczenie z zastrzeżeniem możliwości negocjacji ceny. 

W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia 

dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.    

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie  

z wybranym oferentem. 

Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem w styczniu 2018r. 

 

6. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 12, 32 -310 Klucze, 

sekretariat, do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej 

 na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Ogłoszenie  

o zamówieniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

 z zaburzeniami psychicznymi” 

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Kluczach, w sekretariacie lub w pok.nr 5. 

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Paulina Mędrek, tel. 32 642-84-67 wew.35 

 

DYREKTOR 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Kluczach 

    (-) Ryszard Kamionka 

 

  Załączniki: 

1. Oferta 

2. Oświadczenie 


