
Gminny Ośrodek                                       Rossosz, 9 marca 2020 r. 

Pomocy Społecznej 

ul. Lubelska 10 

21-533 Rossosz 

tel. 83 378 45 57 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

W związku z art.4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r, poz. 1843) 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rossoszu zaprasza do złożenia ofert na świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zwraca się z zapytaniem o cenę usług. 

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu 

                            ul. Lubelska 10 

                            21-533 Rossosz 

Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2020 - grudzień 2020 r. 

Przedmiot zamówienia:  przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania na terenie gminy Rossosz w przedstawionym niżej zakresie: 

• terapia logopedyczna w ilości 20 godzin  miesięcznie, 

• terapia psychologiczna w ilości 12 godzin miesięcznie, 

• terapia pedagogiczna specjalna w ilości  8 godzin miesięcznie. 

Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin usług w zależności od 

potrzeb. 

Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z: 

• art.18 ust.1 pkt 3 oraz art. 50 ust.4 i ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U 

z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U z 2005 r. Nr 189, poz. 1589 ze zm.). 

Osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U z 2005 r. 

Nr 189, poz. 1589 ze zm.), tj.: 

1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, 

terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji 

medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone 

specjalistyczne usługi. 

2. Wykazać się najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących placówek: placówce terapii lub placówce 

oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku 

terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym, szpitalu psychiatrycznym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce 

niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

3. Posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych 

przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności, prowadzenie treningu zachowań 

społecznych. 

 

 



Kryteria oceny ofert: cena brutto 1 godziny usług – 100%. 

Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru ofert) nie przysługuje odwołanie. 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1, który musi być 

podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

• oferta może być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  ul. Lubelska 10, 21-533 Rossosz , na kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe”, 

• oferty można składać do dnia 20 marca 2020 r. , do godz.14.00, 

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane do kierującego ofertę, 

• w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

         

       Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

         Bożena Głowacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

 

………………………………………… 

                  (miejscowość i data) 

………………………………………………………. 

         (pieczątka oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rossoszu dotyczące świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania składamy ofertę następującej treści: 

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

słownie:…………………………………………………………………………………………za 1 godzinę świadczonych 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania, 

2. Nazwa i adres wykonawcy………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………. 

Oświadczamy, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z  prawidłową realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że wymagania stawiane wykonawcy spełniamy i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru 

naszej oferty – do przedłożenia dokumentów osób, które będą świadczyły usługi oraz ich kwalifikacje zgodne 

z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

Jednocześnie zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

 

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

       (miejscowość)                                                                                                (podpis osoby uprawnionej) 

 


