


   

 

 

Zadanie 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (autyzm) w miejscu zamieszkania dla 1 osoby dorosłej w miejscowości 

Rzeczyca Sucha w ilości minimum 20 godzin miesięcznie 

Zadanie 3. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (autyzm) w miejscu zamieszkania dla 2–ga dzieci w miejscowości Mściów 

w ilości  minimum 32 godzin miesięcznie po 16 godzin dla 1 dziecka  

Zadanie 4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (autyzm) w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka w miejscowości Stary Garbów 

w ilości  minimum 16 godzin miesięcznie 

Zadanie 5. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (autyzm) w miejscu zamieszkania dla 2-ga dzieci w miejscowości Mściów 

w ilości minimum  32  godzin miesięcznie po 16 godzin na 1 dziecko 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – na dowolna ilość zadań. 

Zamawiający przewiduje powtórzenie usługi określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym 

do wysokości 30 % wartości brutto zamówienia 

Klasyfikacja zamówienia wg CPV 85312120-6  usługi opieki dziennej nad dziećmi 

i młodzieżą niepełnosprawną 

85311200 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Ilość godzin przyznanych specjalistycznych usług może być zwiększona i uzależniona 

będzie od stawki godzinowej za świadczoną usługę oraz od posiadanych środków 

z zastrzeżeniem, iż będzie to nie mniej niż 4 godziny tygodniowo na jedno dziecko. 

W przypadku zmiany liczby dzieci wymagających opieki lub zmiany liczby godzin do 

rozliczenia przyjęta zostanie godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany 

czas w miejscu zamieszkania dziecka, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca 

zamieszkania. 

Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni 

ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę 

(Wykonawcę usług) i rodzica dziecka. 

2. Ogólny zakres wykonywanych czynności:  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą polegać na: 

a) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,  



   

 

 

b) kształtowania umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb i komunikowania 

z otoczeniem,   

c) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego 

i edukacyjno -terapeutycznego, 

d) doradztwo i koordynowanie działań innych służb na rzecz rodziny. 

 

3. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

Na podstawie § 3 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.), specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do 

wykonywania zawodu:  

1)  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)  Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 

a) w szpitalu psychiatrycznym; 

b) w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

c) w placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci 

z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 

− w ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym; 

− w zakładzie rehabilitacji; 

3) w innej jednostce niż wymienione w pkt. a-e, świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 

− umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;  

− kształtowania nawyków celowej aktywności;  

− prowadzenia treningu zachowań społecznych. 

− dodatkowo w zadaniu 1 osoba świadcząca usługi musi posiadać kwalifikacje z zakresu 

usług rehabilitacyjnych . 



   

 

 

Przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów /kopii/ 

stanowi warunek rozpatrzenia złożonej oferty. 

4. Wymagana dokumentacja: 

1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, 

2) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług, 

o których mowa w punkcie 3 ppk.a (kserokopie), 

3) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności 

(kserokopie), 

4) Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których 

mowa w pkt. 3 ppk. a, 

5) Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów 

umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług 

opiekuńczych, o których mowa w pkt. 3 ppk.c. 

6) W przypadku ubiegania się o realizację zamówienia przez osoby prawne należy do 

oferty dołączyć dodatkowo następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru- wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 

(uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, określające formę prawną lub 

status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.- oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem), 

b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach składek, 

zaświadczenie nie starsze niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, 

c) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne, 

zaświadczenie nie starsze niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 

IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia 

ceny. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: . 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać ceny jednostkowe i cenę 

łączną (w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach - Dz. U. 

Nr 97 poz.1050 z późn. zm.).  

2. Oferta musi zawierać wyrażoną liczbowo i słownie w złotych (PLN) cenę brutto 

określoną za cały przedmiot zamówienia (cena łączna).  



   

 

 

3. Cenę łączną i ceny jednostkowe należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. W przypadku, gdy trzecią liczbę po przecinku stanowi cyfra 5 lub cyfra 

o większej wartości, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np. w przypadku wyniku 1,355 

wpisać wartość 1,36.  

4. Cena łączna określona w formularzu ofertowym służy do porównania, oceny złożonych 

ofert w zakresie kryterium cena. 

5. W cenie oferty należy przedstawić całkowity koszt usługi specjalistycznej wraz 

z dojazdem  

6.W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający  kierować się będzie 

następującymi kryteriami:  

a) cena ofertowa brutto  100 % 

b) Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru P2 – 100  pkt.: 

 

                   C min  

P2 =   …………….. x 100 

                     Co 

gdzie : 

P2 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 % 

C min – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu  

Co- cena oferty badanej 

1) Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

 

 V. Termin i miejsce realizacji zamówienia. 

Miejsce: Gmina Dwikozy 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.07.2020 do 31.12.2020 



   

 

 

1. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia: 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.  

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli 

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę 

wybrano. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. 

W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się 

możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została 

porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna. 

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia 

postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert. 

VI. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania: 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 24.06.2020 do godz. 10:00 w pokoju 

nr 27w Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15 

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7:00-15:00 

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie: 

- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,  

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli 

Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie 

pełnomocnictwa. 

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania. 

 

VIII. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:  

a) pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15,  

27-620 Dwikozy  

b) faxem 15 831-18-16  

c) e-mailem ops@dwikozy.gmina.pl 

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:  





   

 

 

Załącznik nr 3 

 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości nieprzekraczającej,  

wyrażonej w złotych, równowartości 30 000 euro netto 

 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

REGON............................................................... NIP............................................................... 

 

Adres....................................................................................................................................... 

 

Powiat ................................................Województwo............................................................. 

 

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. ….............................. 

 

 

Dla:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………. r.  na: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja (imię i nazwisko)................................................................................ 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że w/w firma:  

1. Oferuje: 

a) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

cena netto ...................................................zł 

(słownie:............................................................................................................................) 

       cena brutto ..................................................zł 

(słownie:.............................................................................................................................) 

w tym VAT .................................................zł 

    (słownie:...............................................................................................................................) 

2. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania 

oferty. 

 

..................................................                                           ..................................................................................... 
(miejscowość)                (data)                                                                              ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego  
                                                                                                                             (-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)      
 

 

 


