
Żnin, dnia13.07.2015 r. 

MOPS.  271. 3.1.zo.2015           

 

Zapytanie ofertowe  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  realizowanego na 

podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm)  pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.  

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

                          ul. 700-lecia 36 

                          tel. 52 3032910,  fax: 52 3032916 

Przedmiot  zamówienia: W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie  

zapraszam  do złożenia oferty na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)  

Ogólny zakres wykonywanych czynności :  

uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poradnictwo 

specjalistyczne,  współpraca z rodziną – kształtowanie  odpowiednich postaw wobec osoby  

chorującej, niepełnosprawnej oraz rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji 

organizmu. 

Termin realizacji zamówienia:  sierpień 2015 - grudzień 2015 

Tryb postępowania: rozeznanie rynku 

 Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 

W cenę  1 godziny  należy wliczyć  koszty dojazdu  oraz niezbędnych materiałów  

koniecznych do wykonywania usług specjalistycznych. 

Niezbędne wymagania: specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które 

posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu: fizjoterapeuty  i  mają ukończony kurs 

metody NDT Bobath. 

  Ponadto osoba świadcząca usługi powinna legitymować się co najmniej półrocznym 

stażem 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 wyżej wymienione świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 



Wymagane dokumenty:  

1.Oferta cenowa na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2.CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (j.t Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm. ). 

3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie  osoby składającej ofertę na 

wykonywanie usług  specjalistycznych (kserokopia). 

4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności 

(kserokopie). 

5.Udokumentowane  co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z 

zaburzeniami psychicznymi . 

 

Postanowienia umowne : 

Wykonawca  jest zobowiązany do wykonywania usług specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi z  terenu Gminy Żnin w ilości godzin w miesiącu  określonych  przez MOPS w 

Żninie na podstawie  wydanych  decyzji oraz przedkładania obowiązkowej dokumentacji w 

formie : 

1.Ocena funkcjonowania społecznego osoby objętej pomocą w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Plan działań  na rzecz klienta. 

3.Opis realizowanych działań  terapeutycznych  

4. Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi. 

Zapłata  za  wykonane usługi specjalistyczne  będzie dokonywana w terminach miesięcznych 

na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Oferta winna być podpisana 

przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w siedzibie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 II piętro pok. Nr 1, pocztą, 

lub pocztą elektroniczną na adres mops.znin@paluki.pl W przypadku składania oferty 

cenowej w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na 

usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

Ofertę  należy złożyć do dnia: 30.07.2015 roku do godz. 12
00 

W  przypadku  wybrania  prawidłowo  złożonej oferty Zamawiający  skontaktuje  się z 

oferentem w celu podpisania umowy na realizację zamówienia.  
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