
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

„świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

w miejscu ich zamieszkania”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

Zapytanie ofertowe nr 6

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie 
gminy i miasta Miechów

Szacunkowa liczba  godzin  przez  cały  rok  realizacji  usług  wynosi  4067,  dla  co
najmniej 23 osób. Dlatego też informujemy, iż w postępowaniu zostanie wybranych
kilku  wykonawców  tak,  aby  możliwym  było  jak  najlepsze  zabezpieczenie
wykonywanych usług i ich jednoczesne wykonywanie w kilku miejscach. 

Liczba godzin i podopiecznych dla poszczególnych wykonawców usług nie jest stała.
Będzie ona regulowana w zależności od bieżących potrzeb klientów, zadowolenia ze
świadczonych usług oraz oceny kontaktu i podejścia wykonawcy do klienta. Dlatego
składając swoją ofertę należy uwzględnić fakt, iż nie będzie to praca wykonywana 
w wymiarze 8h dziennie przez cały tydzień. Usługi mogą być wykonywane zaledwie
przez kilka godzin tygodniowo, także w niedzielę i święta.

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.  
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Z 2005r., Nr 189, poz. 1598  
z  późn.  zm.)  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób z  zaburzeniami  psychicznymi
dostosowane  są  do  szczególnych  potrzeb,  wynikających  z  rodzaju  schorzenia  lub
niepełnosprawności.  Wyodrębniono  następujące  rodzaje  specjalistycznych  usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

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 wypełnianiu 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,
 zwiększenie  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)  współpraca  ze  specjalistami  w zakresie  wspierania  psychologiczno-pedagogicznego  
i  edukacyjno-terapeutycznego  zmierzającego  do  wielostronnej  aktywizacji  osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług.

3) 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.

4. 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 11,
poz. 535, z późn. zm.)

II.  Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  świadczone  będą  w  oparciu  o  decyzję
administracyjną,  zgodnie  z  ustalonym  zakresem  i  liczbą  godzin  dla  każdego
podopiecznego.

III.  Zamawiający:  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miechowie  (GOPS),  
ul.  Szpitalna  1,  32-200 Miechów,  www.miechow.eu ,  e-mail::gops_miechow@wp.pl
fax. 41 382 11 60

IV. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2020 do grudzień 2020 rok

V. Kryteria stosowane przy wyborze:

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według poniższych zasad:

1/ cena  -70% (cena brutto za 1 godz. - 60 min)

cena najniższa

……………………………………… x 100pkt x znaczenie kryterium 70%

cena ofert ocenianej

2/ doświadczenie – 30%

Punktacja stosowana przy ocenie doświadczenia:

http://www.miechow.eu/


Długość  stażu  pracy  w  jednej  z  placówek  określonych  w  §3  pkt  2
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Z 2005r., Nr 189,
poz. 1598 z późn. zm.)  wyrażona w latach

Ilość punktów

Poniżej roku 10

1-3 lat 50

Powyżej 3 lat 100

Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium tj. 30%.

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane.

VI. Oferty należy składać w biurze GOPS do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku analizy i oceny ofert
Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących ich treści.

VII.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w GOPS w Miechowie,  ul.  Szpitalna 1 w dniu
20.12.2019r. o godz. 10.00

VIII Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki  Społecznej  z dnia 22 września
2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Z 2005r., Nr 189,
poz. 1598 z późn. zm.)

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje 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. osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 

- szpitalu psychiatrycznym,

-  jednostce  organizacyjnej  pomocy  społecznej  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi,

-  placówce  terapii  lub  placówce  oświatowej,  do  której  uczęszczają  dzieci  z
zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

- zakładzie rehabilitacji;

-  innej  jednostce  niż  wyżej  wymienione  świadczącej  specjalistyczne  usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



3.  W uzasadnionych  przypadkach  specjalistyczne  usługi  mogą  być  świadczone
przez  osoby,  które  zdobywają  lub  podnoszą  wymagane  kwalifikacje  zawodowe
określone  w  ust.1,  posiadają  co  najmniej  roczny  staż  pracy  w  jednostkach,  o
których  mowa  w  ust.  2,  i  mają  zapewnioną  możliwość  konsultacji  z  osobami
świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit.a w/w Rozporządzenia,
muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

-  umiejętności  kształtowania  motywacji  do  akceptowanych  przez  otoczenie
zachowań;

- kształtowania nawyków celowej aktywności;

- prowadzenia treningu zachowań społecznych.

IX. Do oferty należy załączyć uwiarygodnione kopię:

a) dokumenty potwierdzające wykształcenie

b) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

c)  udokumentowany  staż  pracy  w  jednostkach  wymienionych  §  3  pkt.  2  cyt.  wyż.
Rozporządzenia 

d) dokumentację  potwierdzającą przeszkolenie,  o którym mowa w § 3 pkt 4 cyt.  wyż.
Rozporządzenia

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw
publicznych

f)  oświadczenie  o  niekaralności  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie,  ścigane  
z oskarżenia publicznego

X. Sposób przygotowania oferty: 

Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku
polskim  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Ofertę  należy  sporządzić  na
formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia. Do oferty powinny być
dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w zaproszeniu do złożenia
oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
do  reprezentowania  Wykonawcy.  Upoważnienie  do  podpisania  ofert  powinno  być
dołączone do ofert,  o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. W przypadku
składania  dokumentów  w  formie  kopii  muszą  być  one  poświadczone  za  zgodność  
z  oryginałem  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.  W  przypadku
przedstawienia dokumentów nieczytelnych Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału
lub notarialnego potwierdzenia.

Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny.  Wszelkie poprawki oraz zmiany treści
oferty  oraz  załączników  muszą  być  parafowane  przez  osobę  podpisującą  ofertę  



z zachowaniem czytelności dokonywanych zmian. Parafka winna być naniesiona w sposób
identyfikujący podpis (np. wraz z imienną pieczątką).

Wymaga się by wszystkie strony złożonej ofert były kolejno ponumerowane oraz spięte  
w sposób uniemożliwiający dekompletację (zszyte, zbindowane).

Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem
oferty.  Wykonawca  składa  ofertę  wraz  z  załącznikami  i  wymaganymi
dokumentami  w  nienaruszonej,  zaadresowanej  kopercie  opatrzonej
oznaczeniami:  „Zapytanie  ofertowe  nr  6  na  zadanie  „świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
miejscu ich zamieszkania”.

XI.  Pracownikiem  upoważnionym  do  kontaktów  z  wykonawcami  jest:
 p. Marzena Włosek tel. 41 382 11 60, w godz. 07:00 do 15:00

Ogłoszenie  o  naborze  pracownika  może  zostać  w  każdym  momencie  odwołane  przez
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie bez podania przyczyny (par. 8 pkt
3 Regulaminu).  Z uwagi  na  szczególną  specyfikę  wykonywania  usług  Kierownik  OPS
może  ostatecznie  nie  wyłonić  żadnego  kandydata  do  wykonania  pracy  na  niniejszym
stanowisku.

Jednocześnie  rozpoczęcie  świadczenia  usług  specjalistycznych  uzależnione  jest  od
przyznanej dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

XII. Zadanie  tego  samego  rodzaju  realizowane  w  roku  poprzednim  oraz
realizowane w roku ogłoszenia:

Specjalistyczne  usługi  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  w  2018r.  były
realizowane  dla  22  osób,  liczba  godzin  4022.  W 2019  r.  liczba  osób  objętych
usługami wynosi 22, a liczba godzin 3637.

Miechów, dnia 02.12.2019.r. 

Lech Kochański 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
Nr postępowania: …
Na przeprowadzenie: 

Dane wykonawcy: 
Nazwa/Imię i nazwisko:.....................................................
Adres: …...........................................................................
Tel:........................... E-mail:.............................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ...  składam ofertę na część postępowania nr ….....
(wymienić  kursy  na  które  jest  składana  oferta)–   przedkładam  niniejszą  ofertę
oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zapytania ofertowego jako wyłączną podstawę procedury wyboru wykonawcy.

di. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi 
w specyfikacji zapytania ofertowego za cenę(wymienić w osobno każde szkolenie):

L
p.

Przedmiot
zamówienia

Cena
brutto

cena netto W tym VAT
Kurs

przeprowadzi

1.
....

Łącznie: 

(słownie cena brutto za przeprowadzenie usługi ze wszystkimi kosztami:
(……………………………..)

Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z opisem zamówienia. Do ww. warunków nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń i uznaję się za związaną/ego określonymi w nich postanowieniami.
Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od
dnia upływu terminu składania ofert.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych  osobowych  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  (Dz.U.  Z  2016r.  późn.  zm.)  w zakresie
prowadzonego  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  na  przeprowadzenie  kursu
zawodowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

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

podpis Oferenta


