Gizałki, 02.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach zaprasza do składania ofert na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu ich zamieszkania ( na podstawie Rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późn. zm.)
I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska
23, 63-308 Gizałki.
II. Informacje ogólne:
1. Zapytanie ofertowe nie przekracza wartości 130 000 zł netto nie ma
zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt 1).
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku
polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem
ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami jest: Marzena Witkowska i Anetta Włodarczyk– tel. 62 74 11 472.
III. Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii intergacji sensorycznej,
terapii behawioralno- poznawczej, dogoterapii i rehabilitacji ruchowej w wymiarze
20 godzin miesięcznie ogółem dla 1 dziecka ( autyzm dziecięcy).
Przedmiotem zamówienia jest 20 godz. x 9 miesięcy = 180 łącznie godzin w
czasie obowiązywania umowy.
Łączna ilość godzin x cena zaproponowana przez oferenta = łączna kwota jaka
zostanie wprowadzona do umowy, na tą kwotę zostanie zaciągnięte zobowiązanie.
IV. Rodzaj zamówienia : usługi
V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami
psychicznymi dla 1 dziecka w miejscu zamieszkania położonym na terenie gminy
Gizałki. Usługi będą świadczone z wyłączeniem sobót, niedzieli i dni
świątecznych.
1. Świadczenie terapii integracji sensorycznej, terapii behawioralno- poznawczej,
dogoterapii i rehabilitacji ruchowej dla 1 dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze
20 godzin miesięcznie, jednakże nie więcej niż 2 godzinny dziennie.
2. Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby
świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb.
VI. Warunkiem zawarcia umowy będzie otrzymanie dotacji.
VII. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych :
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 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
VIII. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
IX. Termin realizacji zamówienia : od 01.04. 2021r. do 31 grudzień 2021r.
X. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.
1. 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.
2. posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy 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. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie
zachowań,
- kształtowanie nawyków celowej aktywności,
- prowadzenie treningu zachowań społecznych.
XI. Wymagana dokumentacja:
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem kosztów
dojazdu do miejscowości znajdujących się na terenie działania gminy Gizałki.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o
którym mowa w punkcie IX pkt. 1.
3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o
których mowa w punkcie IX pkt. 2.
4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów
umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.

XII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych
polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać
wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w
formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w
cenach jednostkowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w
zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących
potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres
przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część
oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.
XIII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu
ofertowym.
2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e- mail
gopsgizalki@post.pl lub przesyłką pocztową na adres Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r. do godziny 15.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do
kierującego ofertę.
XIII. OCENA OFERT I KRYTERIA
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jednakże Zamawiający planuje
negocjować cenę na poziomie wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia.
3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez
Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów .
4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto
za 1 godzinę usługi.
5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie
przysługuje .

.................................................................
( nazwisko, imię adres lub pieczątka Wykonawcy )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gizałkach
ul. Kaliska 23
63-308 Gizałki
OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2021r. dla dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
zamieszkałych na terenie gminy Gizałki oświadczam że:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu ofertowym.
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższej ceny jednostkowej (wartość
jednej roboczogodziny (60 minut) specjalistycznej usługi opiekuńczej).
Cena za jedną godzinę usług ( bez względu na rodzaj usługi ) .........................… zł brutto
(słownie zł.:............................................................................................), w tym podatek vat
...........% ..........................zł. x szacunkowa łączna ilość godzin w trakcie trwania umowy =
całkowita wartość zamówienia.
Cena jednostkowa pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy oraz
uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego treść.
2. Zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i realizacji
zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni.
4. Przyjmujemy do wiadomości, że liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług
opiekuńczych może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby
świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb.
5. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje bądź zasoby kadrowe do realizacji
zamówienia.
6. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji :
..................................................................................................................................... .........
7. Załączniki do niniejszej oferty
........................................…………………………...
.........................................…………………………..
.........................................…………………………..
…………………………
( podpis wykonawcy )

