
Kostrzyn nad Odrą, dnia 01.12.2022r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2022 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

zaburzeniami psychicznymi od dnia 2 stycznia 2023r. do dnia 29 grudnia 

2023r. 

Zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 złotych 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą zwraca się z zapytaniem 

ofertowym na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  w okresie od dnia 2 stycznia 2023r. do dnia 29 grudnia 2023r. 

I Zamawiający 

 tel. 95 7523033 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

     Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, 

świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi i autyzmem 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

 

     02styczeń -29grudzień 2023r 

 

IV. Kryterium wyboru oferty 

 

   Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto godziny wykonywania usług. Jedna 

godzina usług jest równa 60 minut. 

 

V. Zakres wykonywanych czynności-specyfikacja zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z 

terenu Miasta Kostrzyn nad Ordą. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się 

świadczenie usług wcześniej zleconych przez lekarza specjalistę, w zakresie m.in; 

  

a) uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, prowadzenie 

treningów umiejętności społecznych, 

 

Miasto Kostrzyn nad Odrą/ Ośrodek Pomocy Społecznej w 
 Kostrzynie nad Odrą 

Zamawiający: ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

 e-mail: kontakt.ops@gmail.com 

 osoba do kontaktu : Agnieszka Hołubowska 
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b) wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do 

wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług, 

c) terapii integracji sensorycznej, 

d) terapii zastępującej agresję, 

e) neurologopedię, 

f) terapii logopedycznej, 

g) rehabilitacji ruchowej poprawiającej sprawność fizyczną, 

h) terapię pedagogiczną, 

i) terapię psychologiczną 

j) komunikację alternatywną. 

2. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 

3. wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w dni robocze, w szczególnie w 

uzasadnionych przypadkach za zgodą osób, bądź ich opiekunów prawnych dopuszcza się 

świadczenie usług w sobotę. 

4. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie dostosowanie wymiaru godzin zlecanych Usług, w 

zależności od liczby osób ubiegających się o przyznanie wskazanej formy pomocy lub niepełnego 

zabezpieczenia środków na realizację Usług przez Wojewodę Lubuskiego. 

Zleceniobiorcy nie przysługuje roszczenie zlecenia maksymalnej liczby godzin. W przypadku 

zlecenia niepełnej liczby godzin Zleceniobiorcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie 

wynikające ze zrealizowanych  Usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej 

części. 

5. Niezbędne wymagania 

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu : psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty 

zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, 

specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i 

umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi. 

- oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek; 

a) 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, 



f) innej jednostce niż wymienione w punktach świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

- lub w uzasadnionych przypadkach posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub 

podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej 

rocznego stażu pracy w w/w jednostkach oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami 

świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 

-posiadane przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: 

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, 

2) kształtowanie nawyków celowej aktywności, 

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych. 

Zgodnie z art. 5ust 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  Oferent realizujący zadania finansowane  z udziałem środków 

publicznych jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w 

zakresie określonym w umowie. 

6. Wymagane dokumenty; 

-Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi- w zakresie wymienionym w specyfikacji zamówienia, 

-CV, 

- Dokument potwierdzający wykształcenie. 

- Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności, staż pracy. 

- Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy. 

- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych. 

-Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia 

publicznego. 

7. Sposób przygotowania ofert 

Ofertę sporządzić należy na załączniku druku ''FORMULARZ OFERTOWY" 

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2022r do godziny 15.00 osobiście w OPS w Kostrzynie nad 

Odrą w sekretariacie lub pocztą na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 17,    

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:     

"Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi''. 

Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 



Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" oraz 

własnoręcznie podpisane.  

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów 

w siedzibie OPS w Kostrzynie nad Odrą 

8. Osoba do kontaktu : 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy 

 Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 

 Agnieszka Hołubowska 

 tel, 95 7523033 

 

 

 

 

 

 


