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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie zaprasza do składania ofert na świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności 

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

I.  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie,  

ul. Chopina 1, 42-480 Poręba 

NIP: 649-16-67-632 

email: mopsporeba@poczta.fm 

Tel.: 32 677 20 33 

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych                     

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

III. Rodzaj zamówienia: usługi. 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia: 
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami 

psychicznymi dla 7 letniej dziewczynki z rozpoznaniem autyzmu   w wymiarze 20 godzin 

miesięcznie od listopada 2020r.  do grudnia 2020r., w miejscu zamieszkania tj. w 

Porębie, w zakresie  prowadzenia zajęć terapii behawioralnej oraz zajęć terapii 

integracji sensorycznej. 

V.  Ogólny zakres wykonywanych czynności: usprawnianie i rewalidacja 

dziecka z rozpoznaniem zaburzeń rozwojowych. 

VI.  Kryterium wyboru oferty: cena. 

VII.  Termin realizacji zamówienia: listopad 2020r. - grudzień 2020r. 

VIII.  Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca: 
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, 

psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta 

osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie 

rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty. 

2. Posiadania co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących 

jednostek: 

a) w szpitalu psychiatrycznym, 

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

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

z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 

d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, 

e) zakładzie rehabilitacji. 
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             3.   Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie: 

a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie 

zachowań, 

b) kształtowanie nawyków celowej aktywności, 

c) prowadzenie treningu zachowań społecznych. 

IX.   Wymagana dokumentacja: 
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu                 

o którym mowa w punkcie VIII pkt.1 

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności 

(kserokopie). 

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach,                           

o których mowa w punkcie VIII pkt.2 

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów 

umiejętności społecznych, przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług,                      

o którym mowa w punkcie VIII pkt.3 

X. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej-odręcznie, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem, na maszynie lub komputerze. Oferta powinna być podpisana 

przez osobę upoważnioną.  

XI.    Termin i miejsce złożenia oferty: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie, ul. Chopina 1, 42-480 Poręba, w terminie 

do 26 października 2020r. do godziny 1430 . 

XII.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Wilk,      

        tel. 32 67 71 033. 

XIII.  Załączniki  
        - Załącznik nr 1 - wzór oferty  
        - Załącznik nr 2 - Klauzula  
  

 

 

Zatwierdził: 

            Katarzyna Wilk 

 


