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Pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8. Ustawy z 29 stycznia}}}4r,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej zwraca
złożenie oferty c enowej .

I. ZAMAWLĄ.JĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej
33-334 Kamirrnka Wielka 253
tet.: (18) 449 07 63
mail: osrodek@J<amionkaw.naszops.pl

U. OPIS PRUIEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zał. Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza 30 000 euro

Kamionka Wielka, dnia 10.12.2019 r.

Prawo zamówień publicznych,
się z zapytaniem ofertowym o

1. Przedmiotl zamówienia : Przedmiotem zamówił:nia jest świadczenie specjalisĘcznych
|sług oPiekuńczych dla osoby z zaburzęniami psychicznymi na podstawle przepisow
Rozporządzerria Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 200i r. (Dz.U. z 20Ó5 Nr
189 Poz. I59i] z póżniejszymi zmianami). tj zatrudnienie fizjoterapeuty ( umowa zlecenie) w
celu Świadczenia usług w formie rehabilitacji ftzyl:znej dla2 maĘch dzieci zZespoiem
Downa.

2. Szczegółorvy opis przedmiotu zamówienia zawiera oferta określająca przedmiot
zamówienia (zŃącznlk Nr 1).

3. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.I2.20I9 r.

4. kryteriumr wyboru oferty: najniższa cena netto jerlnej godziny usłu8

5. Inne istotnre warunki zamówienia:

' Ogólny zakres usług : Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z
ZesPołem Downa ( w wieku 22 i 9 miesięcy) z Zespołem Downa w wymiarze 14 godzin
zegarowYch ( 8 godzin dla jednego i 6 godzin dla drugiego dziecka) miesięcznie, w
miejscu zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kamionka Wielka . Usługi świadczone
będą na podstawie przepisów Rozporządzenia l\zlinistra Polityki Społecziej z dnia 22
września 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 189 poz. 1598) przez osobę posiadającą
sPecjalisĘrcznę przygotowanie zawodowe. Specjlalistyczne usługi opiekuńcie mają-byĆ
dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju ,.iror".nia, zgidnie z
zaśw iadcz:ęni em lekarskim.



. Niezbędne wymagania:
Zgodnie z §3 RozPorządzenia zdtia 6 lipca 2006 r. zmieniającęgo rozporządzenie w
sprawie specj ali styc zny ch usług opi :kuńczych :

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu w zakresie rehabilitacji medycznej.
2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek: szpiólu

PsYchiaĘcznym, jednostce rrganizacyjnej pomocy społecznej dla orób z
zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placowóe oświaiov/ej, do której
uczęszczają dzięci z zaburzenialni rozwoju lub upośledzeniem umysło\vym, ośrodku
terapeutyczno - edukacyj no - w lchowaw czym, zakładzie rehabi l itacj i.

3. W uzasadnionym przypadku: prsiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą
wYmagane kwalifikacje zawodc,we, określone w ust. 1 § 3 w/w rozpo rządzenia, có
najmniej rocznego stazu pracy w jednostkach, o których mowa * .rrt. 2 § 3 w/w
rozPorządzenia i mają zapewnirlną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi
specj ali sĘczne usługi, po si adaj ą cymi wymagane kwali fikacj e.

4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakesió prowadzęrria treningów
umiejętnoŚci społecznych przewidywanych w zakresie specjaliitycznychusług, npl
1) umiejętnoŚci kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie

zachowań,
2) ksztńtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachotvań społecznych.

. Wymagane dokumenĘ:

1. Oferta cenowa stanowiąca zt.łącznikdo niniejszego zapytania (zńącz:nik nr 1)

2. Zyciorys (CV)

3. DokumentY Potwierdzające 1losiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o
którym mowa w punkcie nr 1; ( niezbędne wymagania)

4. Inne dodatkowe dokumenĘ 1rotwierdzająceposiadane kwalifikacje i umiejętności
(kserokopie)

5. Udokumentowany stażprac,.1wjednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w
rozporządzenia

6. Posiadane referencje z dotyctczasowych miejsc pracy.

7. OŚwiadczenie o niekaralnoś:i oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu w pełni zpraw publicznych

6. Sposób prrygotowania oferĘ:

1. ofertę sporządzićna|eĘ na drulu stanowiącymzałącznlk Nr 1.
2- Ofertę sPorządzić na|eĘ w języlru polskim, w formie pisemnej, na masz,vnie,

komputerze, nieścieralnym atralnentem lub długopisem.
3. Oferta winna być podpis anaprzś)z osobę upoważnioną.
4. W PrzYPadku składania ofeĘ w siedzibie zamawiającego lub pocztą- naL kopercie

naleŻY umieŚciĆ napis ,,Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjaiisty<:znychusfug
opiekuńczych".



z. Miejsce i termin złożenia oferty:
o ofertg złożyć mozna osobiście u zamawiajQc€g,;, pocztąlub e-mail.o ofertg złożyćnależy do dnia 24 grudzień 2OI9 ,do godziny 11.00

Zał.
Oferta cenowa,

z up. wdlrł
Marzena trrp
Stars z y Pracoivnł'{§ o cja l ny
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Załącznik Nr 1

do zaplania ofertowego z dn.

Pieczęc oferęnta

Osrodę ( Pomocy Społecznej

33-334 Kamionka Wielka 253

oFERTA

OdPowiadając nir skierowane do nas zapytanie ofęrtowę dotyczą(|ę zamówienia publicznego
realizowanego na Podstawię art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego

(wpisac przedmiot zamówienia)

składamy ofertQ, następuj ącej treŚci :

l. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .......,.... .........,................ zł
Obowiązując1, podatek VAT: .....,,... .% .,...........,.,......,.......,.zł

Słownie:

2. przyjmujemy do realizacji postawione przęz zamawiającego, rł, zapytaniu ofertowym,
warunki.

3. oświadczamy , że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerr:e idenĘfikacyjnym MP

Podpis osoby upoważnione

*Niepotrzebne skreślić




