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ZAPYTANIE OFERTOWE

Swiadczenie specialistycznych usfug opiekui€zych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi

ogrodek Pomocy Spolecznej w Ogrodzieicu zaprasza do sktadania ofert na 6wiadczenie

specjalistycznych uslug opiekuiczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi, a w szczeg6lnoSci

dla dzieci i mtodzie2y, w formie umowy cywilno-prawnej.

l. zamawiajqcy: Oirodek Pomocy spoiecznej w Ogrodzieicu, Plac Wolnosci 42,

42-440 Ogrodzieniec.

ll. Przedmiot zam6wienia: <wiadczenie specjalistycznych uslug opiekuficzych dla os6b

z zaburzeniami psychicznymi, a w szczeg6lnoici dla dzieci i mlodzie2y.

lll. Rodzaj zamdwienia: uslugi.

lV. okreSlenie przedmiotu oraz wielkoici zam6wienia:

- 3wiadczenie specjalistycznych ustug opiekuiczych dla os6b z zaburzeniami

psychicznymi dla 4 letniego dziecka z rozpoznaniem autyzmu, w wymiarze 6 godzin

tygodniowo, od lipca do grudnia 2018 roku, w miejscu zamieszkania tj.
w miejscowo<ci Podzamcze, w zakresie prowadzenia zajQi terapii behawioralnej

oraz zajqi terapii integracji sensorycznej.

V. og6lny zakres wykonywanych czynno3ci: usprawnianie i rewalidacja dziecka

z rozpoznaniem zaburzei rozwojowych.

Vl. Kryterium wyboru oferty: cena.

Vll. Termin realizacjizam6wienja: lipiec - grudziei 2018 rok.

Vlll, Wymagania jakie powinien spelniaa wykonawca:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajQciowego, pielQgniarki, asystenta

osoby niepetnosprawnej, opiekunki 610dowiskowej, specjalisty w zakresie

rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
2. Posiadania co najmniej p6lrocznego sta2u pracy w jednej z nastepujQcych

jednostek:

a) w szpitalu psychiatrycznym,

b) jednostce organizacyjnej pomocy spolecznej dla os6b z zaburzeniami

psychicznYml,

c) plac6wce terapii lub plac6wce oiwiatowej, do kt6rej uczQszczajE dzieci

z zaburzeniami rozwoju lub up06ledzeniem umysiowym,
d) o(rodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym,

e) zakladzie rehabilitacji.

3. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia wzakresie:

a) UmiejQtnosci ksztattowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie

zachowan,

b) Ksztattowanie nawyk6w celowej aktywno6ci,



c) Prowadzenietreningu zachowai spolecznych.

lX. Wymaganadokumentacja:

-1. oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych ustug opiekuticzych dla

os6b z zaburzeniami psychicznymi

2. Dokumenty potwierdzajace posiadanie kwalifikacjido wykonywania zawodu, o kt6rym

mowa w punkcie Vlll Pkt 1.

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje i umiejetnoici

(kserokopie).

4. Dokumenty potwierdzajqce co najmniej p6lroczny stai pracywjednostkach, o kt6rych

mowa w punkcie Vlll Pkt 2.

5. Dokumenty potwierdzajqce przeszkolenie w

umiejetno(ci spolecznych, przewidzianych w

o kt6rym mowa w punkcie Vlll pkt 3.

X, Spos6b przygotowania oferty:

Oferte nale2y przygotowai w jQzyku polskim, w formie pisemnej - odrqcznie,

nieicieralnvm atramentem lub dlugopisem, na maszynie lub komputerze. Oferta powinna

byd podpisana przez osobq upowazniona.

Xl. Termin imieisce zloienia oferty:

Oirodek Pomocy spotecznej w ogrodziedcu, Plac Wolnoaci 42, 42-440 ogrodzieniec,

w terminie do 02 lipca 2018 roku., do godziny 16 00.

xll. Osoba upowa2niona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Slodek, tel 32 67 33 526

zakresie prowadzenia trening6w

zakresie specjalistycznych uslu8,

oi ,.W



lmie, nazwisko, ad res oferenta oa!a

oSrodek Pomocy Spotecznej

Plac Wolnoici 42

42-440 Ogrodzieniec

OFERTA - SPEC'ALISTYCZNE USTUGI OPIEKUNCZE

Odpowiadajac na lap}4anie ofertowe dotyczqce 6wiadczenia specjalistycznych uslug

opiekuiczvch dla os6b z zaburzeniami psychicznymi a w szczeg6lno6ci dla dzieci imiodzie2y,

sktadam ofertQ nastqpujQcej treici:

zl za 1 godzinq.L Oferujq wykonanie zamowienia za cenq

Swiadczonych specjalistycznych ustuB

psychicznymi a w szczegdlnosci

brutto
opiekuiczych dla

dla dzieci i

os6b z zaburzeniami

mlodzie2y, slownie:

nazwtsKo, adres

3. Oiwiadczam, 2e w razie wybrania mojej oferty

zam6wienia na warunkach okre(lonych w zapytaniu

okre6lonym przez zamawiajEcego.

zobowiAzuje siq do realizacji

ofertowym, w miejscu iterminie

Podpis oferenta

ogrodzieniec dn. .......


