Dobre, dnia 29.04.2019r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza nabór osób mogących świadczyć
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy
Dobre zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598 ze zm.).
I Charakter umowy – umowa zlecenie ( zakup usługi).
II Okres obowiązywania umowy - od maja 2019r. do grudnia 2019r. ( okres na jaki będzie
zawarta umowa zależy od wysokości środków otrzymanych z budżetu państwa).
III Ogólny zakres wykonywanych czynności:
Usługi będą świadczone dla dorosłej kobiety w wieku 20 lat, uczęszczającej do Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym, niepełnosprawnej, ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane
będzie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia – terapia
wspierająca i rozwijająca umiejętności do samodzielnego życia. Usługi świadczone będą w
miejscu zamieszkania na terenie gminy Dobre od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót,
niedziel i dni świątecznych w wymiarze około 16 godzin zegarowych miesięcznie (ilość godzin
będzie uzależniona od wysokości środków otrzymanych z budżetu państwa oraz sytuacji osoby
wymagającej specjalistycznych usług opiekuńczych) .
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem do realizacji specjalistycznych usług
opiekuńczych u w/w osoby potrzebuje zatrudnić : terapeuta zajęciowy.
Zatrudniona lub zatrudnione osoby będą wykonywały czynności o których mowa w § 2 pkt 1
lit a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza
kształtowanie umiejętności zaspakajania 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
IV Wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczania.
Wymagania niezbędne :
1. Zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 r. z
późn.zm.) specjalistyczne usługi powinny być 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 :
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 pkt. a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3.Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
b) kształtowania nawyków celowej aktywności;
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w czasie studiów.
W/w wykształcenie,
dokumentami.

doświadczenie i przeszkolenie musi poparte być stosownym

V Wymagane dokumenty
1. Aktualne CV.
2 . Kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopię zaświadczeń
o ukończonych kursach i szkoleniach .
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww.
rozporządzeniu dokumentujących posiadane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami
o danym rodzaju schorzenia.
4. Oświadczenie o niekaralności następującej treści:? Oświadczam, że nie byłem/am karany/a
za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
5. Oświadczenie dotyczące stażu w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze
zm.
7.formularz ofertowy (załącznik nr.1).
VI Kryteria wyboru oferty:
- cena 50%
Sposób obliczenia ceny:

C =

najniższa cena

x 50%

cena badana

- doświadczenie w realizacji SUO 30%
Sposób oceny doświadczenia w zakresie realizacji SUO
Doświadczenie będzie oceniane na podstawie oświadczenia o którym mowa w pkt. V 5:
powyżej 5 lat – 30%
od 5 do 3 lat - 20%
3 i mniej
– 10%
- doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 20 %
Sposób oceny doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi na podstawie
zaświadczenia wymienionego w pkt. V 3:
2 lata i więcej - 20%
1 rok 1 dzień – 10%
od 6 m-cy do 1 roku – 5%
VII Sposób i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem,
ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre w godz. od 8,00 do 15,00 pokój nr 12 osobiście lub
korespondencyjnie z dopiskiem – „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” do 9 maja 2019 r do
godz. 12.00.
Kierownik GOPS Dobre
Aleksandra Bąkowska

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
do ogłoszenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. dotyczącego naboru osób do wykonywana
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
I Dane dotyczące Wykonawcy:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
PESEL:
…………………………………………………………………………………………………
Kwalifikacje:
…………………………………………………………………………………………………..
Doświadczenie:
…………………………………………………………………………………………………..
Posiadane kursy:
…………………………………………………………………………………………………...
Numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………
II Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego naboru osób do wykonywana specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oferuję wykonanie jednej godziny
specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku za
cenę:……………………….. zł brutto (kwota ta powinna zawierać również ubezpieczenie
emerytalne , rentoiwe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, FP, FGŚP oraz podatek
dochodowy od osób fizycznych)
(słownie:……………………………………………………………………)




Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia,
Oświadczam, że cena ofertowa nie zostanie zmieniona na niekorzyść Zamawiającego
przez cały okres realizacji zamówienia,
Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

……………………………………………….
(data i podpis)

