
Miechów dn. 08.11.2021 r.

ROZEZNANIE CENOWE

prowadzone w celu  ustalenia  wartości  szacunkowej  zadania pn. „Realizacja  specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Szpitalna 1 32-200 Miechów
t. 41 382 11 60
e-mail: gops@gops.miechow.pl

II. Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z

zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W  ramach  realizacji  usług  wymagane  jest  świadczenie  czynności  opiekuńczych  od

poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 zgonie z podanym niżej zakresem

usług:

Zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od potrzeb podopiecznego i  obejmuje:

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,
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e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie 
przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności 
gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
 f) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków 
oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i 
materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc
w dotarciu do placówek służby zdrowia, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
 g) pomoc mieszkaniowa, w tym: w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 
w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 
kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

C. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania kwalifiakcji niezbędnych do ralizacji usług lub
do  dysponowania  kadrą  niezbędną  do  realizacji  zadania  określonego  niniejszym
postępowaniem, tj.: osoby posiadające ukończone szkoły , studia, kursy   uprawniające do
pracy  z  osobami  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  udokumentowane  doswiadczenie
potwierdzone zaświadczeniem od poprzedniego pracodawcy.

III. Planowany okres realizacji zamówienia: 

Zamawiający zakłada realizację usługi w  terminie od 01.01.2022r.  do dnia 31.12.2022 r. . 

IV. Forma złożenia propozycji cenowej:

Propozycję  cenową zawierającą szacunkowy koszt  (cena  netto)  realizacji  usług   prosimy

złożyć w terminie do dnia 19.11.2021 r. na adres e-mail: gops@gops.miechow.pl

Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego.

V. Osoba do kontaktów:

           Marzena Włosek, email: m.wlosek@gops.miechow.pl

Niniejsze rozeznanie cenowe składane jest w celu rozeznania rynku na potrzeby oszacowania

wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 . zm.) i nie

stanowi oferty  w rozumieniu art.  66  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny

(Dz.U.2018.1025 t.j. z póżn. zm.) oraz nie wiąże stron.

Z poważaniem,

Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Miechowie

Robert Gądek
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Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust.  2 Rozporządzenia 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)  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Miechowie

 W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.

 Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z
uwzględnieniem okresów przechowywania  określonych w przepisach  odrębnych,  w tym
przepisów archiwalnych.

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 Odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  podmioty,  które  na  podstawie  zawartych  umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego  w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z  naruszeniem  przepisów  powyższego  rozporządzenia tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie  podlega  Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym
przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22  ogólnego  rozporządzenia  o
ochronie danych osobowych.
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