
Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

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

2018 r. poz 1986 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu zwraca się 

zapytaniem ofertowym, o cenę usługi: 

 1. Zamawiający :  Ośrodek Pomocy Społecznej  64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17   

 2. Przedmiot zamówienia : wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                        

z zaburzeniami z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka w miejscu zamieszkania osoby                            

w wymiarze 4 godzin tygodniowo. 

 3. Termin realizacji : kwiecień 2019r. – grudzień 2019r. 

 4. Tryb postępowania :   

Cena brutto jednej godziny oraz doświadczenie zawodowe 

 5. Inne istotne warunki zamówienia : 

Ogólny zakresy wykonywanych czynności: 

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii 

behawioralnej w ramach których prowadzone byłoby uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego życia, oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z § 2 pkt 1 lit. 

A oraz § 2 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej       z dnia 22 września 2005 r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  Dz. U. z 2005 r. , Nr 189, poz. 1598 z późn. zm. ) 

Niezbędne wymagania: 

1) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu; pedagog specjalny lub wykwalifikowany 

psycholog 

2) 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; 

• ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 

• zakładzie rehabilitacji; 

• innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wymagania dodatkowe -  posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie : 

• umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 

• kształtowania nawyków celowej aktywności; 

• prowadzenia treningu zachowań społecznych. 

 6. Sposób przygotowania oferty: 

Wymagane dokumenty: 

1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii behawioralnej 

2) Dokument potwierdzający wymagane wykształcenie (kserokopia) 

3) Inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności ( kserokopie) 

4) Kserokopię dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe. 

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta” (załącznik nr 1 ) 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić 

napis : „wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi 

w formie terapii behawioralnej  w miejscu zamieszkania w wymiarze 4 godzin tygodniowo”. 

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego pok nr 9, pocztą, pocztą elektroniczną na adres : 



ops@siedelec.pl   lub faksem pod nr : 68 3848473 

 7. Termin złożenia oferty:   Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019r. do godziny 14.00 

 

 

                                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                             /-/ Beata Wieczorek 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 

 

………………………………….           ………………………..dnia…………………. 

                   (pieczątka) 

 

OFERTA 

 

         Dla 

         Ośrodka Pomocy Społecznej 

         ul. Zbąszyńska 17 

         64-212 Siedlec 

 

 Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie dotyczące zamówienia planowanego                     

na podstawie art.4 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm. ), a dotyczącego 

 

wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami z zaburzeniami 

psychicznymi w formie terapii behawioralnej w miejscu zamieszkania w wymiarze 4 godzin 

tygodniowo. 

 

Składamy ofertę o następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto….……………………..zł za 1 godzinę 

świadczonych usług 

słownie:………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa i adres WYKONAWCY 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

NIP:…………………………………….. 

3. Oświadczam, że 

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

         

         ………………………………….. 

                 (podpis osoby upoważnionej) 


