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Zapy tanie ofertowe na wykonyw anie s pecj alistycznych usłu g opiekuńcrych

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Sflołecznej w Trzebielinie zaprasza do złożęnia ofert na świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania

1. zamawiający: Gminny ośrodek pomocy społecznej w Trzebielinie
Trzebielino ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino
tel. 59 85 80 255 e-mail: M

2. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osoby zzaburzęniami psychicznymi na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 v,lrześnia 2005r. (Dz.U. z 2005 nr 189 poz.l598) _ dla
3-letniego chłopca z tozpoznaniem: mózgowe porażenie dziecięce, ptzez osobę
posiadającą specjalistyczne przygotowanie zawodowe fizjoterapeuty, w wymiarze
1 godziny tygodniowo, polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia, zgodnie zzapisem § 2 w/w Rozporządzenia.

3. Termin realizacji zamówienia: maj 2019r. -marzel2020r.

4. Ogólny zakres wykonywanych crynności:
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3-letniego chłopca
z razpoznanięm: mózgowe porażenie dziecięce, przęz osobę posiadającą
specjalistycznę przygotowanie zawodowe fizjoterapeuty, w wymiarze 1 godziny
tygodniowo, polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia, zgodnie z zapisem § 2 w/w Rozporządzenia, dostosowanych
do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, zgodnie
z zaświadczeniem lekarskim.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Niezbędne wymagania.( na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dn. 06.07.2006t. zmieniającę rozpotządzenie w sprawie
specj alistyc zny ch usług opiekuńczych)
l. Specjalistyczne usługi są świadczone przęz osoby posiadającę kwalifikacje do
wykonywania zawodu: pracowrika 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 pozw.alające świadczyć określone
specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zabutzeniami psychicznymi
muszą posiadaĆ co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: l)
szpitalu psychiatrycznym;2) jednostce organizacvjnej pomocy społecznej dla osób z
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zaburzęniami psychicznymi; 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do któĄ
uczęszczają dzieci z zabutzęniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 4)
ośrodku terapeutyczno - ędŃacyjno - wychowawczym;5) zakłńzie rehabilitacji; 6)
innej jednostce niz wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzęniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone ptzez
osoby, które zdobywają lub podnosząvqtmagane kwalifikacje zawodowe określone w
ust. 1, posiadają co najmniej roczny stażpracy w jednostkach, o których mowa w ust.
2, i mają zapewnioną mozliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalisĘczne

. usługi,posiadającymiwymaganekwalifikacje.
4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,
przeszkolenię i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych
zachowń;
2) ksńŃtow ania nawyków celowej aktywności ;
3) prowadzenia treningu zachowń społecznych.

muszą posiadaó

przęz otoczenie

7. \ilymagane dokumenty:
- Oferta cęnowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznychusług opiekuńczych
_CV
- Dokument potwierdzEący wykształcenie (kserokopia)
- Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
(kserokopie)
- Dokument potwierdzaj ący staż pracy w jednostkach, o których mowa w puŃcie 6 ppktZ.

8. Sposób prrygotowania oferty.
Ofertę na|eży sp orządzió na zńączonym druku,,O FERTA".
Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można e-mailem,
osobiście u zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie, ul.
Wiejska t5 77-235 Trzebielino, pok. nr 11 lub pocztą.
W przypadku składania osobiście ofeĘ w siędzibie zamawiającego lub pocńą, na kopercie
należy umieścić napis:,, Oferta na usługi specjalistyczne"

Ofeńę zloĘćnalery do dnia: 29.04.2019 r. do godz. 1400

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będąrozpatrywane.

Dodatkowe informacje możnauzyskać w siedzibie Ośrodka, pok. nr 11 w godz. ponie dzińęk
od 8.00-16.00 , wtorek-piątek 7.00- 15.00 lub pod numerem telefonu 59 85 80 255.

Gminnąo Oś
Trzebielino, dn, l 0.04.20 l 9r.
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