
Załącznik nr 1 do oferty.  

Szczegółowe informacje w sprawie zamówienia. 

 

I.   Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osób       

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na  terenie Gminy Niemodlin        

w okresie od podpisania umowy (załącznik nr 4. Wzór umowy) do 30 września 2017 r.,      

na podstawie: 

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 

r.,   poz. 882); 

b) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 930  z  późn. zm.);  

c) oraz zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej         

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., 

nr 189,  poz. 1598 z późn. zm.). 

2.    Szacowana średnia liczba usługobiorców: 5 osób. 

3. Szacowana liczba godzin (zegarowych) usług dla wskazanej wyżej liczby 

usługobiorców - w okresie obowiązywania umowy ok. 150 godzin/miesięcznie. 

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić 

dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów    

z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług 

stanowi ich maksymalna ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane*. 

*) Uwaga:  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych 

ilości. 

4. Wymagany termin wykonania usługi - usługa od dnia podpisania umowy do 30 września  

2017 r.  

   Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia umowy do 31 grudnia 2017 r.      

w przypadku otrzymania dalszych środków budżetowych na realizację zadania i zgodnie 

z utrzymaniem cen zaproponowanych w formularzu ofertowym.   

5. Zakres usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodny z § 2 

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr 189,  poz. 1598 z późn. zm.),       

w szczególności: 

a) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: 

 kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych                 

i umiejętności społecznego funkcjonowania; 

 interwencję i pomoc w życiu w rodzinie; 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

 wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia; 

 pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi. 

b) Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia; 

c) W wyjątkowych przypadkach rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych 

funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

d) Pomoc mieszkaniowa, w tym: 

 w uzyskaniu mieszkania; 



 załatwianie spraw mieszkaniowych; 

 kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu. 

II. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

Za oferenta, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 

zamawiający uzna oferenta, który dysponuje osobami spełniającymi wymogi 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 z późn. zm.), 

tj.: 

1) posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu: 

- pracownika socjalnego, 

- psychologa, 

- pedagoga, 

- terapeuty zajęciowego, 

- pielęgniarki, 

- asystenta osoby niepełnosprawnej, 

- specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 

- fizjoterapeuty, 

2) posiadającymi co najmniej półroczny staż pracy 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 niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze         

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

3) posiadającymi udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia 

treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. 

 

Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia                     

w przypadkach: 

 zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia 

wykonywanie usługi, 

 niewywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, 

 wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób 

wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia. 

Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji 

umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu. 

 

III. Obowiązki i prawa Oferenta. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Oferent po podpisaniu umowy (w dalszej treści zwany Wykonawcą) będzie świadczył 

usługi na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez 

Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar 

godzin oraz odpłatność za usługę ze strony podopiecznego. Możliwe jest zlecenie usługi 

telefonicznie lub przesłanie zlecenia wykonania usług faksem. Zlecenie takie zostanie 

następnie potwierdzone decyzją administracyjną. 



4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi niezwłocznie od daty 

otrzymania zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu 

zawodowym. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości 

świadczonych usług. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą        

z dnia       12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług              

w formie: 

 kart realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami klientów, 

potwierdzających czas pracy opiekunów, 

 sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych                          

do comiesięcznego rozliczenia usług,  

 kart funkcjonowania społecznego podopiecznego, aktualizowanych raz na kwartał.       

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy 

miesiąc świadczonych usług, do 10 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz              

z załącznikami: 

a) rozliczenie, zawierające:  

 imienny wykaz osób, którym świadczono usługi, 

 nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi, 

 miesięczną liczbę godzin usług przyznanych decyzją administracyjną, 

 miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych, 

b) rozliczenie zbiorcze, zawierające: 

 rodzaj usług, 

 liczbę osób objętych pomocą, 

 łączną liczbę godzin wykonanych usług, 

 stawkę za godzinę usługi brutto, 

 wartość usług brutto, 

c) wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z decyzją, , zawierające: 

 imienny wykaz osób,  

 okres, 

 przyczyny uniemożliwiające realizację usług. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników                

w związku z wykonywaniem usług. 

 
IV. Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu                          

w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym                  

w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy. 

3.  Zamawiający ureguluje należność za wykonane usługi w terminie 14 dni licząc od dnia 

doręczenia mu  prawidłowo wypełnionej faktury VAT wraz z załącznikami na: Gmina 

Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin NIP: 9910316271 

(nabywca), Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 

49-100 Niemodlin (odbiorca). 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


