
              Niemodlin, 9 stycznia 2020 r.  

OPS-ADM.241.1.2020 

  

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2020 specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, 

na terenie Gminy Niemodlin 

CPV: 

85000000-9 Usługi społeczne i zdrowotne  

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

49-100 Niemodlin 

tel./fax 774607945 

sekretariat@opsniemodlin.pl 

  

II. Tryb udzielania zamówienia  

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.).  

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, dla osób 

zamieszkujących w Gminie Niemodlin (zwanych dalej usługami), zgodnie z 

przepisami prawa:  

2. art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego społecznej 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.); 

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

2019 r., poz. 1507 z późn. zm.);  

4. 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. Postępowanie zostało podzielone na 2 części.  

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie dwóch części 

zamówienia. 

Część I - świadczenie specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie gminy Niemodlin, w zakresie:  

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

b) trening umiejętności społecznych, 

c) zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, 

d) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego. 

 

 

mailto:ops_niemodlin@pro.onet.pl


Część II -    świadczenie specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – usługi  integracji sensorycznej, w szczególności: 

a) prowadzenie terapii zaburzeń poprzez metody integracji sensorycznej, 

terapii ręki, fizjoterapii, logopedii, 

b) opracowywanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego dla 

klientów, 

c) prowadzenie konsultacji i udzielanie fachowej pomocy terapeutycznej 

dzieciom  i  opiekunom (psycholog, socjoterapeuta). 

3. Wymagany termin wykonania usług - od 20 stycznia 2020 r. do 11 grudnia  2020 r.  

4. Ilość świadczonych miesięcznie godzin usług  uzależniona jest od ilości złożonych 

wniosków na te usługi oraz od przyznanych przez Urząd Wojewódzki środków 

finansowych na realizację tego zadania zleconego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości  świadczonych usług pod 

kątem ilości godzin oraz ilości klientów (osób) i nieudzielenia zamówienia w pełnym 

zakresie w przypadku braku środków finansowych na realizację usług. 

6. Ilość godzin usług u  poszczególnych klientów może być zróżnicowana, tj. każda 

osoba może mieć przyznaną inną ilość godzin usług, o których mowa w punkcie 2.  

7. W  2019 roku ilość godzin przyznanych 1 osobie wynosiła średniomiesięcznie                 

30 godzin, a klientów objętych usługami było 10 osób.  

8. Ilość godzin świadczonych usług uzależniona będzie od liczby świadczeniobiorców          

i ich potrzeb i może się zmieniać w trakcie trwania umowy. 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, a także kwotę 

środków zabezpieczonych w budżecie  na 2020 rok.  

9. Usługi będą świadczone w dni powszednie w godzinach dopołudniowych, 

popołudniowych oraz wieczornych - do uzgodnienia klientami (z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi osób); 

10. Godzina usługi liczona jest jako faktycznie przepracowany czas w domu z klientem, 

bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości 

świadczonych usług. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z 

zasadami przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni 

postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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, 

s. 1) – dalej RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą.   

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych 

ilości, przy czym Zamawiający zapłaci za usługi faktycznie zrealizowane.  



14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji 

świadczonych usług z uwzględnieniem poszczególnych części zamówienia, o których 

mowa w punkcie 2: 

a) kart realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zamieszkujących w Gminie Niemodlin,       

z podpisami klientów, potwierdzających czas pracy, (Załącznik nr 1a, 1b),  

b) sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie Gminy 

Niemodlin, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług (Załącznik nr 2),  

c) kart funkcjonowania społecznego podopiecznego, sporządzanych i doręczanych 

Zamawiającemu raz na kwartał (Załącznik nr 3),  

d) rozliczeń (Załącznik nr 4a, 4b), 

e) rozliczeń - zestawień  zbiorczych (Załącznik nr 5a, 5b), 

f) wykazów osób (Załącznik nr 6a, 6b).  

15. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu dokumentacji 

(odpowiednio, zgodnie z punktem 14) za faktycznie zrealizowane usługi za każdy  

miesiąc, z uwzględnieniem poszczególnych części zamówienia, o których mowa w 

punkcie 2. 

16. Doręczone rozliczenie na dokumentach, o których mowa w punkcie 14,  stanowi 

podstawę do wystawienia faktury / rachunku przez Zamawiającego, za każdy miesiąc 

faktycznie zrealizowanych usług, z uwzględnieniem poszczególnych części 

zamówienia, o których mowa w punkcie 2: 

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

doręczenia mu prawidłowo wypełnionej faktury / rachunku wystawionej 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).  

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

pracowników  w związku z wykonywaniem usług.  

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz 

zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym 

zaproszeniu.  

20. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

21. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie świadczył usługi na podstawie 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 albo drogą elektroniczną. Zlecenie takie zostanie 

następnie potwierdzone decyzją administracyjną.  

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

otrzymania zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu 

zawodowym.  



23. Ilość godzin usług specjalistycznych  uzależniona jest od podanych przez wykonawcę 

stawek brutto /1 godzinę usług oraz ilości  osób, którym Ośrodek ma świadczyć w 

2020 roku usługi specjalistyczne oraz od przyznanych przez Urząd Wojewódzki 

środków finansowych na realizację tego zadania zleconego. 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

1. Usługa będzie realizowana w okresie od 17 stycznia 2020r. do 11 grudnia 2020 r.  

2. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorców w Gminie 

Niemodlin.  

  

V. Warunki udziału w postępowaniu.   

   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:  

1) spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia i posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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.:  

a) posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu:  

✓ pracownika socjalnego,  

✓ psychologa,  

✓ pedagoga,  

✓ terapeuty zajęciowego,  

✓ pielęgniarki,  

✓ asystenta osoby niepełnosprawnej,  

✓ specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,  

✓ fizjoterapeuty,  

b) 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, 

c) posiadającymi udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia 

treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie usług.  

2) posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego wykonania 

usługi. Za oferenta, który posiada doświadczenie w zakresie wykonywania usług 

Zamawiający uzna oferenta, który w latach 2018 – 2019 świadczył ww. usługi na 

zlecenie instytucji działających na terenie województwa opolskiego w celu 

potwierdzenia spełniania ww. warunków.   



3) pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe 

wykonanie zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia                     

w przypadkach:  

a) zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia 

wykonywanie usługi,  

b) niewywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia,  

c) wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób 

wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych 

do realizacji zamówienia.  

  

VI. Wymagane dokumenty:  

1. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego 

statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności 

(jeśli dotyczy).  

2. Aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz 

wskazujący organy uprawnione do reprezentacji (jeśli dotyczy). 

3. Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają 

z innych załączonych dokumentów.  

4. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a, 2b odpowiednio.   

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu, niezbędnymi dla 

wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowiącym załącznik nr 3a, 

3b odpowiednio. 

6. Dokument/y poświadczające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia 

treningów umiejętności społecznych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia.  

7. Dokument/y poświadczające, co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.  

8. Posiadane referencje z dotychczasowych instytucji działających na terenie 

województwa opolskiego, zlecających wykonywanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2018 – 2019.   

Uwaga: Załączniki stanowią integralną część oferty. Dokumenty składane w formie 

kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli z ramienia oferenta.  

  

VII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:   

Ofertę (dokumenty wymienione w dziale VI oraz załączniki do zapytania ofertowego) należy 

doręczyć w terminie do 13 stycznia 2020 r. do godziny 1600do siedziby Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pokój nr 6,  49-100 Niemodlin 

w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Na kopercie 

należy umieścić oznaczenie oferenta i napis: „Świadczenie specjalistycznych usług 



opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie 

Gminy Niemodlin w roku 2020”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert faksem pod nr 

77/4607945 lub drogą elektroniczną (skan wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres 

sekretariat@opsniemodlin.pl.  

Zamawiający informuje, ze jeżeli oferta złożona pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

będzie nieczytelna dla Zamawiającego będzie ona odrzucona i nie będzie podlegała ocenie. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę doręczenia oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Niemodlinie. Oferta musi być:  

a) sporządzona w języku polskim i wypełniona czytelnie,  

b) podpisana przez osobę/by uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta, 

c) winna być doręczona wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w dziale 

VI wraz z załącznikami.  

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

  

1. Na formularzu cenowo - ofertowym (załącznik nr 1a, 1b odpowiednio) należy 

przedstawić cenę brutto oraz cenę netto przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT.  

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie, stawkę VAT należy podać procentowo.  

3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.  

 

 

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:  

1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA – 100%. 

2. Oferty nie kompletne nie będą rozpatrywane. 

3. Wybór oferty nastąpi  do dnia 15 stycznia 2020 r.  

 

 

X. Informacje końcowe:  

1) w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert;  

2) o wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;  

3) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty;  

4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny;  

5) Zamawiający przekazuje projekt umowy, określającej warunki wykonania 

zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana 

na warunkach określonych w tym projekcie; 



6) do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony 

prawnej (odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

7) niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania przepisów ustawy prawa 

zamówień publicznych; 

8) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej 

(skan podpisanego dokumentu); 

9) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest Katarzyna Oliwa, tel./fax. 774607945.  

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  

 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:  

✓ Załącznik nr 1a formularz cenowo – ofertowy dotyczy: świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich 

zamieszkania (część I) 

✓ Załącznik nr 1b formularz cenowo – ofertowy dotyczy: świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich 

zamieszkania – usługi  integracji sensorycznej (część II) 

✓ Załącznik nr 2a oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (część 

I) 

✓ Załącznik nr 2b oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (część 

II) 

✓ Załącznik nr 3a  wykaz opłat (część I) 

✓ Załącznik nr 3b  wykaz opłat (część II) 

✓ Załącznik nr 4: umowa powierzenia danych   

✓ Załącznik nr 5: umowa  

 

   
  

        KIEROWNIK  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie  

       /-/  

         Edyta Kapuścińska  

 


