Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przecławiu ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
Przecław, 19 listopada 2021 r.

OFERTA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH
USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY PRZECŁAW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 2 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z poźń. zm.) według procedur określonych w Zarządzeniu nr 1/2021 Burmistrza
Przecławia z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz gminnych jednostkach
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł netto.
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu
zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na wykonywanie specjalistycznych
usług opiekuńczych, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty

Opis przedmiotu zamówienia:
1.Odbiorcy usługi:
Osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujące teren gminy Przecław, wskazane
imiennie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu.
2. W ramach specjalistycznych usług przewiduje się:
- realizację zadań opiekuńczych wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy
i 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.) adresowanych dla dzieci
i osób dorosłych.
3. Termin i miejsce wykonania usługi:
Usługa realizowana będzie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Miejsce wykonania usługi: specjalista świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania osób
niepełnosprawnych (teren gminy Przecław) w godzinach ustalonych z osobą lub opiekunem prawnym,
może również towarzyszyć osobie niepełnosprawnej poza miejscem zamieszkania - zgodnie
z ewentualnymi zaleceniami z zakresu rewalidacji osób niepełnosprawnych.
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4. Wymagania wobec realizatora usługi:
A. Wymagania obowiązkowe kandydata:
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
3. W przypadku świadczenia usług z zakresu kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych
potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,
leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych
oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, posiadać
przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
a/ umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
b/ kształtowania nawyków celowej aktywności;
c/ prowadzenia treningu zachowań społecznych.

B. Wymagane dokumenty:
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu oraz
legitymowanie się odpowiednim stażem pracy, przeszkoleniem i doświadczeniem o których mowa
w punkcie 4 A.

5. Kryterium oceny oferty:
- Cena
6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu 39–320 Przecław ul Kilińskiego 7, do dnia 06
grudnia 2021 r. do godz. 12:00.
7. Zamawiający zastrzega sobie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
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na sfinansowanie zamówienia. Kalkulując cenę usługi należy wziąć pod uwagę zapisy
Zarządzenia Nr 137/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2021 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy
społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub ewentualną jego nowelizację w tym zakresie.
8. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osobą uprawnioną do kontaktów jest Bogusława Midura tel. (17) 2276745 i Lucjan Łazarz
tel. (17) 2276749
Załączniki:
Nr. 1 Formularz ofertowy
Nr. 2 Wzór umowy

Lucjan Łazarz
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przecławiu
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Załącznik nr 1 do oferty na wykonywanie
specjalistycznych usług opiekuńczych

FORMULARZ OFERTY
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7 39320 Przecław
WYKONAWCA: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Nazwa wykonawcy, dokładny adres oraz nr telefonu

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi składam ofertę następującej treści:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ....................................................................
……………………………………………zł za 1 godzinę świadczonych specjalistycznych
usług
opiekuńczych
dla
dzieci
z
zaburzeniami
psychicznymi,
słownie..........................................................................................................................................
2. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ....................................................................
……………………………………………zł za 1 godzinę świadczonych specjalistycznych
usług
opiekuńczych
dla
osób
dorosłych
z
zaburzeniami
psychicznymi,
słownie..........................................................................................................................................
3. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie
niezbędnym do realizacji procesu wyłaniania wykonawcy usług oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o
poszczególnych etapach tego procesu – w szczególności danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail,
zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1781).
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1.

Do oferty załączam następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………
2). ....................................................................................................................

..................................., dnia: .......................
Miejscowość
………................................
Podpis oferenta
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Załącznik nr 2 do oferty na wykonywanie
specjalistycznych usług opiekuńczych

MOPS.1130.3.2021

UMOWA O WYKONANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG
OPIEKUŃCZYCH
zawarta w dniu ……….. grudnia 2021 r. w Przecławiu, pomiędzy:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z siedzibą w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7,
zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez Kierownika MOPS Lucjana
Łazarza, przy kontrasygnacie głównego księgowego MOPS Moniki Kopacz,
a
…………………………………………………………………………………………………….
– zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści :
§1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania specjalistycznych usług
opiekuńczych na rzecz osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przecławiu, z terenu gminy Przecław, w miejscu ich zamieszkania, którym te usługi zostały
przyznane stosowną decyzją administracyjną.
§2
Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują w szczególności pomoc w funkcjonowaniu
w społeczeństwie, rehabilitację fizyczną, wspieranie psychologiczno – pedagogiczne,
edukacyjno – terapeutyczne oraz pomoc rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i 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.)
§3
Podstawowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych został określony w załączniku nr 1
do niniejszej umowy, stanowiącej integralną jej część.
§4
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Wykonawca będzie wykonywał specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz konkretnej osoby,
wskazanej imiennie przez Zamawiającego, na podstawie kopii decyzji administracyjnej
przyznającej tej osobie prawo do usługi.
§5
1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej realizacji usług po otrzymaniu zlecenia od
Zamawiającego.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 2022 r.
§6
1. Wykonawca za realizację 1 (słownie: jednej) godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej
adresowanej do dzieci będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie:…………………………
słownie:………………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca za realizację 1 (słownie: jednej) godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej
adresowanej do osób dorosłych będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie:……………….
słownie:………………………………………………………………………………………….
§7
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy należności pieniężnych
wynikających z rozliczenia po otrzymaniu wykazu zrealizowanych godzin pracy za dany
miesiąc na wskazany rachunek bankowy.
§8
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
wypłaty wynagrodzenia jedynie za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną
w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 za każda godzinę nienależycie
wykonanych czynności. W/w kara zostanie potracona z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym .
§9
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innemu podmiotowi.
§ 10
1. Zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony uzgadniają, że nie wiążą je żadne dodatkowe uzgodnienia ustne.
2. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów w zakresie niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy stanie się z jakichkolwiek przyczyn
nieważne lub nieskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
Strony są w takim przypadku zobowiązane są do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego
postanowienia takim, które najbardziej odpowiada ich intencjom. Analogiczny obowiązek
powstaje w chwili gdy w trakcie wykonywania niniejszej umowy wyniknie z niej luka
wymagająca uzupełnienia.
§ 11
1. Podpisując umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią, przyjęła ją do
wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak
niniejszy egzemplarz.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

……………………………………………….

Wykonawca

…………………………………………………
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Załącznik nr 1 do umowy o wykonanie
specjalistycznych usług opiekuńczych
Rodzaje specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób
wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich
schorzenia lub niepełnosprawności
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz
wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w
szczególności takich jak:
– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym
umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
– dbałość o higienę i wygląd,
– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze
społecznością lokalną,
– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
– korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
– współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
– w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
– w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia,
w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach
aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji
społecznej, klubach pracy,
– w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
– w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach
z pracodawcą,
– w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
– nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
Strona 9

– zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie
finansowe;
2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich
stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków
pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także
w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług;
4) pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
5) 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z póżn. zm.).
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