Kz-271-3/20

Mszana Dolna, dnia 15.12.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1843), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zaprasza do składania ofert na
realizację w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
1) ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2
tel./fax: 18 33-10-084
e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl
2) Przedmiot zamówienia:
• Zadanie 1 - wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi (Autyzm), w wymiarze szacunkowym do 360
godzin
• Zadanie 2 - wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi (dziecięce porażenie czterokończynowe), w
wymiarze szacunkowym do 240 godzin
• Zadanie 3 - wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi (dziecięce porażenie czterokończynowe), w
wymiarze szacunkowym do 240 godzin
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Szczegółowy zakres rzeczowy specjalistycznych usług opiekuńczych w zadaniu 1 i zadaniu 2
polegać będzie na:
Uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza, w
kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie
treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania
w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: ułatwianie dostępu do edukacji i
kultury, kształtowaniu pozytywnych relacji osoby wspierającej z osobami bliskimi.
•

Szczegółowy zakres rzeczowy specjalistycznych usług opiekuńczych w zadaniu 3 polegać
będzie na:
Rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z §2 pkt 1 lit. a oraz § 2
pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych)
4) Termin realizacji zamówienia:
Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do grudzień 2021 r.

5) Warunki płatności
• Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura/rachunek wystawiona przez
Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca usługi z Kartą Pracy Specjalisty,
potwierdzającą wykonanie usługi w danym miesiącu (wypełnioną i podpisaną przez
Wykonawcę oraz odbiorcę usługi – rodzica dziecka).
• Należność za wykonanie usługi obliczana będzie jako iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin
usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu.
6) Wymagania wobec wykonawcy:
Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone w §3
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (t.j. Dz. U z 2005 r. nr 189 poz. 159 z późn. zm.) tj. w odniesieniu do niniejszego
zamówienia:
a) Posiadać 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.
b) Posiadać co najmniej półroczny staż 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
•
innej jednostce nie wymienionej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
c) Posiadać udokumentowane przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności
społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
• umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
• kształtowania nawyków celowej aktywności,
• prowadzenia treningu zachowań społecznych.
7) Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
•
•
•

formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania,
Oświadczenie o wykształceniu i doświadczeniu,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

•

W przypadku złożenia oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą oferta
zawierać musi wykaz osób, które realizować będą zamówienie z oświadczeniami dot.
wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

8) Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:
• Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, kryterium doświadczenia
oraz najniższej ceny,
• Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na
realizację zamówienia
• Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłoży ofertę o
najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane do świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych kwalifikacje i doświadczenie
• W toku badania oferty zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
9) Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę złożyć można
• osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. 34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2 w
sekretariacie lub pocztą, przesyłką kurierską na ten sam adres.
• drogą elektroniczną na adres e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl (skan z podpisem lub
dokumenty potwierdzone podpisem kwalifikowanym).
2) Ofertę złożyć należy do dnia: 21 grudnia 2020 r. do godz. 15.00
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od
wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i
finansowych.
11) Postanowienia końcowe
Dodatkowe informacje na temat ofert można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2, tel. 18 33 10 084 wew.6
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o wykształceniu i doświadczeniu
3. Klauzula informacyjna
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej
mgr Izabela Cież

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert znak: Kz-271-3/20

……………………, dnia ………………… r.
miejscowość

Wykonawca
Imię i nazwisko/nazwa …………………………………………….
Adres………………………………………………………………….
Nr telefonu……………………………………………………………
Adres e-mail………………………………………………………….

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Starowiejska 2
34-730 Mszana Dolna

Formularz Ofertowy
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert znak: Kz-271-3/20 z dnia 14.12.2020 r. na realizację
w 2020 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na:
zadanie 1
zadanie 2
zadanie 3
informuję, że:
1) Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
i zakresu przedmiotu zamówienia za cenę:
………………………………….. zł brutto za godzinę1
Słownie: …………………………………………………………………….……………zł brutto za godzinę

2) Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, oraz akceptuję warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się
w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach.

…………..………………………………
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

1

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto za 1 godzinę wykonywanych usług opiekuńczych, tzn.
obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia Pracodawcy i koszty.

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert znak: Kz-271-3/20

……………………, dnia ………………… r.
miejscowość

Oświadczenie o wykształceniu i doświadczeniu

Imię i nazwisko:

Dotyczy: realizacji w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Niniejszym oświadczam, iż posiadam:
1. kwalifikacje ……………………………………………………………………..
2. staż pracy w jednostce wyszczególnionej w rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych …………………………………………………..

3. szkolenia i certyfikaty potwierdzające uprawnienia w zakresie świadczenia specjalistycznych
usług opiekuńczych
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż powyższe
informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

……………………..………………………………………..
czytelny podpis

Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert znak: Kz-271-3/20

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
WYKONAWCÓW SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie składanej w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dot. realizacji specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wyboru wykonawcy usługi prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z art. 6 ust. 1 lit)
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

……………………………………………..……………………….
(czytelny podpis Wykonawcy)

INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ ONE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, informujemy, że:
1) Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana
Dolna.
2) Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania poprzez kontakt
na adres mops@mops.mszana-dolna.pl lub telefon: 18 33 10 084.
3) Dane osobowe oferentów są zbierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w celu
dokonania wyboru oraz zawarcia umowy z Wykonawcą/cami specjalistycznych usług opiekuńczych.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
5) Dane osobowe oferentów zostaną przekazane członkom komisji oceniającej oferty powołanym przez
Zamawiającego.
6) Dane osobowe oferentów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres niezbędny do wyłonienia Wykonawców usług,
realizacji projektu oraz będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia
zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1
rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań
wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu
prawa.
8) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Oferentów danych osobowych jest dobrowolne i wymaga ich zgody.
10) Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się
profilowania.

