Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wadowice Górne, 22.04.2016r.

w Wadowicach Górnych

Zapytanie ofertowe
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych zwraca
się z zapytaniem ofertowym o cenę (za godzinę) wykonania specjalistycznych usług
opiekuńczych na rzecz dziecka chorego na autyzm.
Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest świadczenie wykonania specjalistycznych usług
opiekuńczych na rzecz dziecka chorego na autyzm w jego miejscu zamieszkaniawymiarze 15 godzin tygodniowo. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować:
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz
usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi
posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy lub
innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone
specjalistyczne usługi oraz posiadać co najmniej półroczny staż w jednej
z następujących jednostek:
1. szpitalu psychiatrycznym;
2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5. zakładzie rehabilitacji;
6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
- kształtowanie nawyków celowej aktywności;
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Osoba wybrana będzie świadczyć usługi specjalistyczne na terenie Gminy Wadowice
Górne, w ilości godzin ustalonych przez zalecenia lekarskie, zgodnie z decyzją GOPS.

Inne istotne warunki:
Cena 1 godziny wynosić będzie 21,00zł brutto.
W cenę godziny (60 minut) należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów
koniecznych do prowadzenia zajęć.
Prowadzenie zajęć rozpocznie się nie wcześniej niż 1 czerwca 2016 r.
Informacje dodatkowe:
- niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy;
- otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego;
- po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie
z wybranym oferentem.
Sposób przygotowania rozeznania cenowego:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,załącznik do oferty”. Do oferty należy
dołączyć CV.
Oferta sporządzona powinna być w języku polskim, w formie pisemnej na papierze lub
w formie elektronicznej, powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na
kopercie należy umieścić napis „Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone nad
dzieckiem autystycznym".
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub przesłać pocztą na adres - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 116.
Ofertę można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: gops@wadowicegorne.pl
Ofertę złożyć należy do dnia 15 maja 2015r., do godz. 12.00. Oferty złożone po tym
terminie zostaną odrzucone.
Kierownik
GOPS w Wadowicach Górnych
Elżbieta Wnuk
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Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach Górnych

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dziecka autystycznego w wymiarze 15 godzin tygodniowo w miejscu
zamieszkania dziecka w Gminie Wadowice Górne
Składam ofertę następującej treści:
1. Nazwa i adres wykonawcy ............................................................................................................

2. 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,
- dostarczenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe.

..................................... dnia ...........................

..............................................................................
(podpis składającego ofertę)

