
Ę*TW Zapytanie ofertowe

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach zaptasza do

złożenia of-erty dotyczącej realtzacji usług pn.:

,, Wykonanie specjalisĘcznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami
psychicznymi"

Zamawiający z

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kilińskiego 9,

08-140 Mordy

tel.25 641-54-ż6

Przedmiot zamówienia: wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z

zabut zeniami p sy chi czny m i

Ogólnv zakres wykonania czvnności:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usług specjalistycznych w mieiscu zamteszkania

osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Miasta i Gminy Mordy określonych
przęz MGOPS w Mordach na podstawie wydanych decyzji administracyjnej oraz prowadzenia

obowiązkowej dokumentacji w formie karty czasu pracy osoby świadczącej usługi. Zakres

usług, zgodnie zRozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia22.09.2005r. w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz, U, z2005r. nr 1 89, poz. 1598 ze zm.).

Termin realizacii zamówienia z rok 2020

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowtązuje MGOPS
w Mordach do złożenia zamówienialzawarcia umowy.

Cena jest jednym kryterium ofert. W cenie 1 godziny należy wliczyó koszty dojazdu oraz

niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzen ta zajęc.

Niezbedne wymagania:

l. Specjalistyczne usługi objęte niniejszym zapytarriem ofertowym winny być świadczone

ptzez osobę posiadająca kwalifikacje do wykorrywania zawodu: psychologa, pedagoga,

logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej,

opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji rnedycznej, fizjoterapeuty

lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone

specj alistyczne usługi.
2. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi wobec dziecl z zaburzeniarni psychiczrrymi

musi posiadać co najmniej półroczny staz w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym1,

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zabutzeniami psychtcznymi;



3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do ktorej uczęszczaiądzięcizzaburzeniamt
rozwoj u lub upośledzeniem trmysłowym;

4) o środku terapeutyczno -edukacyj no-wy chow aw czy m;

5) zakładzię rehabilitacj i ;

6) irrnej jednostce triz wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psyclricznynri.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadlzonę przez

osoby, które zdobywają lub podnosząWmagane kwalifikacje zawodowe określone w
ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o ktorych mowa w ust.

2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi usługi,
posiadaj ącymi wymagane kwalifi kacj e.

4. Osoba świadcząca usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, musi posiadać

przeszkolenie i doświ adczęnię w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie

zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3 ) prowadzenia treningu zachow ań społecznych.

Wymagane dokumentv:

l. Oferta cenowa na wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych
wobec dzieci z zabutzeniami psychicznymi,

2. CV.
3, Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne,

(do wglądu podczas drugiego etapu zapytania ofertowego),
4. Dokumenty potwierdzającyclr posiadanie uprawnień, zaświadczęń, certyfikatów o

ukończonyclr kursach, szkoleniach, itp., (do wglądu podczas drugiego etapu zapytania
ofertowego);

5. Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z
zabur zęniami p sychi c zny mi, do wg l ądu p odczas drug i e g o etapu zapy tania o fertowe go),

6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i trmiejętności, do wglądu
podczas drugi e go etapu zapy tania o ferto we go ),

7. Oświadczenie o wyrażęniuzgody naprzetwarzanię danych osobowych zgodnie zart.
6 pkt l,lit, a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 zdnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob ftzyczrych w związku z przetwarzaniem
danych osobowycłr i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (Dz. U. UE. L. ż016,1 19.1), w celu wyłonienia wykonawcy ww.
usług, przypadku podawania większego zakresu darrych zgodnie z art.221 Kodeksu
Pracy.

postanowienia umowne:

Zapłatazawkonane usługi specjalistycznebędzie dokorrywana w terminach miesięcznychna
podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistyczrrych.
W przvpadku zawarcia umowv z Wykonawcą o świadczenie specialistycznych usług
opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi iednocześnie zostanie zawarta
Umowa powierzenia przetwarzania danvch osobowych.



Termin składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną |ub za
poŚrednictwem kuriera (decyduje data wpĘwu tut. Ośrodka ) do dnia 19 grudnia 2019
r. na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9,
08-140 Mordy z dopiskiem ,,Specialistyczne usługi opiekuńcze".

Mordy, 03-1ż-2019 KIEfr,o
Mleisko-Grninl

Pomocy Spolecz,

mgr AgnbszkaP

Dodatkowe informacie:

Każdy kandydat przystęptrjący do zapytania ofertowego podaje swoie dane dobrowolnie. Bez
podania wymaganych danych osobowyclr nie będzie rnozliwy udział w zapytantu ofertowym.

. Administrator danych i kontakt do niego: Miejsko-Gminny ośrodek pomocy
Społecznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, te|.25 641-54-26.

. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mordy.pl

. Cel przetwarzania danych: wyłonienie wykonawcy do realizacji specjalistycznych
usług opiekuńczych.

. Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

. Okres przechowywania danych: czas niezbędrry do wyłorrienia wykonawcy do realizacji
specj alistyc zny ch usług opiek uńczy ch.

. Pani/Pana dane osobowe mogą byó ponadto przetwarzane w celach archiwalnych
i kontrolnych,

. Uprawnienia: plawo żądania od admirristratora darrych dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, wrriesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, atakżę plawo do przeniesienia darryclr; ządanie w tej
sprawie możnaprzesłac na adres korrtaktowy admirristratora danych, podany powyzej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,

. Inne informacje: podane dane nie będą podlegŃy zautomatyzowanemu przetwarzanlu.

Mi-ffiIĘ
PomorySp

mgr Agnbszrn
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