
Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi 

Trzciana, dn. 10.03.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Trzciana- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie

Trzciana 302

32-733 Trzciana

tel. (14)613-60-02

e – mail: gops.trzciana@gmail.com

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021

poz. 1129 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zwraca się z Zapytaniem ofertowym

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

III. Przedmiot zamówienia:  Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami

psychicznymi,  w  tym  z  autyzmem  w  ich  miejscu  zamieszkania,  przez  osoby  ze  specjalistycznym

przygotowaniem zawodowym na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia

22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz. 1598 ze

zm.).

1.Przez specjalistyczne usługi  opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozumie się świadczenie

usług polegających w szczególności na: 

1)rehabilitacji  fizycznej  i  usprawnienia  zaburzonych funkcji  organizmu w zakresie  nieobjętym przepisami

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

(Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.),

2)zapewnienia  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 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.

Dz.U. 2020 poz. 685 ). 

2.Termin  realizacji  zamówienia:  od  dnia  zawarcia  umowy  do  31.12.2022  r.  (po  otrzymaniu  środków

budżetowych na realizację zadania i zgodnie z utrzymaniem cen zaproponowanych w zapytaniu ofertowym).

3. Kryterium oceny ofert: najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto godziny wykonywania usług 

4. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

usługi opiekuńcze- wcześniej zlecone przez lekarza specjalistę , w zakresie:

a)terapii logopedycznej, 



b) terapię neurologopedyczną

c) terapii sensoryczna 

5. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, szacuje się:

- terapia logopedyczna 2 godziny w tygodniu ( dla 2 dzieci)

- terapia neurologopedyczna 2 godziny w tygodniu ( dla 2 dzieci)

- terapia sensoryczna 2 godziny w tygodniu ( dla 1 dziecka)

6. Szacowana liczba odbiorców: 3

Liczba osób i godzin objętych usługami może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na

specyfikę  zamówienia,  którą  cechuje  zmienność  potrzeb  klientów  z  uwagi  na  zmieniający  się  ich  stan

zdrowia. Aktualnie z usług będą korzystać 3 osoby 

7. Przez 1 godzinę usługi rozumie się 60 min. liczone jako faktycznie przepracowany czas, bez czasu dojazdu

lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.

8.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  usług  w  dni  robocze,  w  szczególnie  uzasadnionych

przypadkach za zgodą osób, bądź ich opiekunów prawnych dopuszcza się świadczenie usług w sobotę. 

9. Oferta może dotyczyć jednego lub dwóch typu usług 

10. Niezbędne wymagania: 

a. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego,psychologa, pedagoga, logopedy,

terapeuty  zajęciowego,  neurologopedy,  pielęgniarki,  asystenta  osoby  niepełnosprawnej,  opiekunki

środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego

wiedzę iumiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi 

b. 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,  do  której  uczęszczają  dzieci  z  zaburzeniami  rozwoju  lub

upośledzeniem umysłowym; 

-ośrodku terapeutyczno –edukacyjno –wychowawczym; 

- zakładzie rehabilitacji; 

- innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi  opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi;

- lub w uzasadnionych przypadkach posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie

wyżej wymienionych kwalifikacji  zawodowych oraz posiadanie co najmniej  rocznego stażu pracy w w/w

jednostce  oraz  posiadanie  możliwości  konsultacji  z  osobami  świadczącymi  specjalistyczne  usługi,

posiadającymi wymagane kwalifikacje. 

c. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: 

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, 



- kształtowania nawyków celowej aktywności, 

- prowadzenia treningu zachowań społecznych. 

11. Wymagane dokumenty: 

a.  Oferta  cenowa  za  wykonywanie  jednej  godziny  specjalistycznych  usług  opiekuoczych  dla  osób  z

zaburzeniami psychicznymi, 

b. CV- terapeutów, 

c. Dokument potwierdzający wykształcenie. 

d. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

e. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

f. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego, 

g. podpisanie klauzuli informacyjnej 

12. Sposób przygotowania oferty. 

a. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( załącznik nr 1). 

b. Ofertę złożyć należy do dnia 20.03.2022r. do godz. 15.00 osobiście w GOPS w Trzcianie, pocztą na adres:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej Trzciana 302, 32-733 Trzciana lub elektronicznie poprzez Epuap (pismo

ogólne) 

c.  Dokumenty  aplikacyjne  składane  tradycyjnie  powinny  być  umieszczone  w  zamkniętej  kopercie  z

dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”. 

d.  Dokumenty  składane  elektronicznie  powinny  zostać  złożone  przez  Epuap  przez  osobę  uprawnioną

(osobisty profil zaufany lub skojarzony z osobą prawną) 

e. Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

f. Wymagane dokumenty: CV  powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie

z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  2019  poz.  1781  )”  oraz

własnoręcznie podpisane. 

g.  Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w

siedzibie GOPS w Trzcianie

10. Osoba do kontaktu: Elżbieta Burkowicz tel: 146136002

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o

ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:



1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Trzcianie

(adres: Trzciana 302, 32-733 Trzciana; tel. kontaktowy 146136002).

2)  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  z  Inspektorem

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl

3)  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  procedury  ofertowej  dotyczącej  usług

specjalistycznych

4)  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z  uwzględnieniem

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane

osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia

przetwarzania  oraz do przenoszenia  swoich danych,  a  także  -  w przypadkach przewidzianych prawem -

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się  z

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą

jest  zobowiązana  do  ich  podania.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości

zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie

podlega  Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w tym

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

mailto:iod@ochronatwoichdanych.pl

