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Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
I. Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork
II. Przedmiot zamówienia
Wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (mężczyzny lat 26 z
autyzmem wczesnodziecięcym z głębokim znacznym zaburzeniem psychicznym) w wymiarze max.
do 20 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania – na terenie miasta Malborka. Specjalistyczne
usługi opiekuńcze będą obejmować:
- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie
treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
III. Termin realizacji zamówienia
Od marca do maja 2017 roku
IV. Tryb postępowania
Rozpoznanie cenowe
V. Niezbędne wymagania
Posiadanie wykształcenia w kierunku: oligofrenopedagoga, psychologa, logopedy lub opiekunki
środowiskowej, posiadanie kwalifikacji 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, oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu 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,
Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą
posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności
społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
VI. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi,
3. Zrównoważenie emocjonalne,
4. Odporność na trudne sytuacje i stres.

VII. Inne istotne warunki
1. W cenę godziny (60 minut) należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów
koniecznych do prowadzenia zajęć.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczania przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym,
w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w
interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu
zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
VIII. 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: oligofrenopedagoga,
psychologa, logopedy lub opiekunki środowiskowej.
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednej z jednostek, o których mowa w
punkcie IV.
5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności
społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.
IX. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „ OFERTA – SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE”. Oferta sporządzona powinna być w języku polskim, w formie pisemnej na papierze
lub formie elektronicznej, powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
X. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć osobiście u Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
awilczewska@mops.malbork.pl lub faksem 55 647 27 81 wew. 28.
XI. Ofertę należy złożyć do dnia 07.03.2017r. Godz.12:00.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
XII. Ocena i kryteria wyboru oferty
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na
podstawie załączonych dokumentów.
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