Znak DA.261.4.6.2019

Sułkowice, dnia 17.09.2019r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych przez terapeutę zajęciowego
lub asystenta osoby niepełnosprawnej
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej.
Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach;
32-440 Sułkowice, ul. Sportowa 45
1.

Przedmiot i zakres zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby dorosłej.
Usługi świadczone będą w wymiarze 2 godzin zegarowych dziennie od poniedziałku do
piątku w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy na terenie Harbutowic - gmina Sułkowice,
nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin, w zależności od bieżących potrzeb
klienta, możliwości ekonomicznych lub innych.
Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do:
1)
prowadzenia karty pracy - listy obecności;
2)
opracowania programu usług uwzględniający specyfikę schorzenia;
3)
prowadzenia dziennika zajęć;
4)
współpracy z Zamawiającym;
5)
wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych.
2.

Ogólny zakres wykonywanych czynności :

Do ogólnego zakresu obowiązków osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
będzie należało:
1) kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania,
2) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych oraz
wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych;
3) podtrzymywanie funkcji motorycznych .

3.

Wymagania:

Osoba wykonująca specjalistyczne usługi musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego lub asystenta
osoby niepełnosprawnej
4. Wymagana dokumentacja:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty
zajęciowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej.
5.

Przewidywany termin rozpoczęcia usługi :
Październik 2019

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie.
6. Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przekazać ją wraz z
wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt 4 :
a) telefonicznie b) faksem 12 272 50 20, c) elektronicznie ops@sulkowice.pl
d) złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać na adres: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, 32-440 Sułkowice
do dnia 30.09.2019 r.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Cena (wartość brutto)
powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221z późn. zm.).
7.

Warunki płatności:
Umowa cywilno–prawna, wynagrodzenie płatne do 14 dni po dostarczeniu
rachunku/faktury za wykonanie usługi za dany miesiąc.
Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca i nie będzie podlegała waloryzacji
przez cały okres trwania umowy.

Niniejsza informacja nie stanowi ofert w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie ww. usługę.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Józefa Bernecka

*Niepotrzebne skreślić
………………………………………..
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

…………………………
(miejscowość, data)

Ośrodek Pomocy Społecznej
32-440 Sułkowice, Sportowa 45

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez terapeutę
zajęciowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej”
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
netto: ……………………………..zł (słownie:…………………………..)
podatek VAT1 ………………..% tj. ……………………zł
(słownie …………………………………………….) brutto: …………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………..)
Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Cena (wartość brutto) powinna
zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.2
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Załącznikami do propozycji są:
……………………………..
……………………………..
1 - jeżeli nie dotyczy – proszę pozostawić pole puste.
2 - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……………………………………………
podpis i pieczątka wykonawcy

