
 
 

Zapytanie ofertowe 
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osoby z zaburzeniami psychicznymi 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy, działając na podstawie art.4 pkt 8 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami), art. 50 ust.2, 3, 4, 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst 
jednolity -  Dz. U. z 2020 r. poz.1876 z późniejszymi zmianami) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej 
realizacji usługi: „Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu gminy Lipnica w 2021 r. “ 
 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 
Lipnica, tel. 59 821 70 93 

 
2. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka z 

zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dziecka tj. w miejscowości Borowy Młyn 
gmina Lipnica. Szczegółowy zakres rzeczowy specjalistycznych usług opiekuńczych określa 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz.1598 z późniejszymi zmianami), 
w szczególności: 

− uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (§ 2 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia) w formie: rehabilitacji ruchowej i zajęć z integracji sensorycznej. 

− rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzeń funkcji organizmu (§ 2 pkt 3 lit. a i b 
rozporządzenia) 

 
W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami lekarskimi (zaświadczenie lekarskie), Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy poszukuje specjalistów do prowadzenia: 

− uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (§ 2 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia) w formie: rehabilitacji ruchowej i zajęć z integracji sensorycznej. 

− rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzeń funkcji organizmu (§ 2 pkt 3 lit. a i b 
rozporządzenia) 

 
3. Niezbędne wymagania: osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać 

wymagania określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 
r. (Dz.U. Z 2005 Nr 189 poz.1598 z późniejszymi zmianami) tj. w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia: 

a) posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, 
pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta lub innego zawodu dającego 
wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, oraz 

b) posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących instytucji wskazanych w § 
3 ust.2 ww. rozporządzenia: 

− szpital psychiatryczny, 

− jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

− placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z 
zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 

− ośrodek terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczy, 

− zakład rehabilitacji, 

− innej jednostce niż wymienionej powyżej świadczącej specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

lub 
posiadać dokumenty potwierdzające zdobywanie lub podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji 
zawodowych oraz posiadać co najmniej roczny staż pracy w w.w. jednostkach oraz posiadać możliwość 
konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 
 

 



4. Kryteria wyboru: 100% cena 
cena  brutto jednej godziny (60 min) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych; cena 
ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (bardzo ważne jest, aby podać 
uzasadnienie składników ceny). 

 
5. Termin realizacji zamówienia: październik 2021 – grudzień 2021r. w ustalonych dniach w 

tygodniu, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę (wykonawcę usług) i rodzica. 
 

6. Inne istotne warunki zamówienia: 
a) wykonawca opracowuje harmonogram realizacji usług oraz program realizacji usług z 

wyszczególnieniem metod i technik pracy, które przedkłada zamawiającemu, 
b) podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura/rachunek wystawiony przez 

wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług wraz z kartą czasu 
pracy, która potwierdzać będzie faktyczną liczbę zrealizowanych godzin w danym 
miesiącu (wypełnioną i podpisaną przez wykonawcę oraz rodzica/ opiekuna dziecka), 

c) zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 189 poz.1598 z późniejszymi zmianami). 

 
7. Informacje dodatkowe 

− zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 

− niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy, 

− otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego, 

− w toku badania oferty zamawiający żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, 

− po wybraniu oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem, 

− zamawiający zawrze z wybranym przez siebie wykonawcą umowę cywilnoprawną na 
realizację Zamówienia. 

 
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na dołączonym druku „Formularz 

ofertowy” załącznik Nr 1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na 
maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Z podpisem osoby 
uprawnionej. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie 
należy umieścić napis:  „Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych”. Formularz ofertowy należy złożyć wraz z wymaganymi  załącznikami. 

 
9. Ofertę należy złożyć osobiście u Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lipnicy, 77-130 Lipnica, ul. Józefa Słomińskiego 19 lub pocztą elektroniczną 
na adres: gops@gopslipnica.pl w terminie do 09 września 2021r. godz.15.00 

 
Osoby do kontaktu: Kierownik - Bożena Baumgart, Specjalista pracy socjalnej – Alicja Kniter tel. 59 821 
70 93 
 
 
Lipnica, dnia 26.08.2021r
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