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ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Zamawiający:  
Gmina Stopnica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, ulica Tadeusza 

Kościuszki 2 zaprasza do złożenia oferty na: 

 

II. Przedmiot zamówienia:  
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. logopedycznych w miejscu 

zamieszkania dla trojga dzieci ( dwoje dzieci z afazją, jedno z autyzmem) po 8 godzin                      

w miesiącu ( 3 dzieci x 8 godz.). Godzina – 60 min. Dopuszcza się składanie ofert 

częściowych. 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin 

świadczenia usługi logopedycznej może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zamawiający nie 

ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta ani ewentualnymi przejazdami 

podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług 

opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności określonych w przedmiocie 

zamówienia, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w 

stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca 

zamieszkania. 

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania dziecka, tj. teren  Gminy 

Stopnica.  

W/w specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone 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 ze zm.). 

 

III. Kryterium wyboru oferty:  
100 % cena, a w przypadku takiej samej ceny pod uwagę wzięte zostanie doświadczenie 

zawodowe. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  
Od stycznia 2022 r. do  grudnia 2022 r. 

Terminy i godziny świadczenia usług opiekuńczych ustalone będą w terminie późniejszym na 

podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy, działającego z upoważnienia Burmistrza. 

 

V. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy: 

Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.                     

1.    Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy. 

2.    Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek: 

1) szpitalu psychiatrycznym, 

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci                                

z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno- wychowawczym, 



5) zakładzie rehabilitacji, 

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej usługi opiekuńcze dla osób                

z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Zamawiający dopuszcza do składania ofert wykonawców, których siedziba znajduje 

się w odległości do 40 km od siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stopnicy, ustalona na podstawie informacji z witryny internetowej Mapy 

Google.  

VI. Wymagane dokumenty: 
1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 

( załącznik nr 1). 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2). 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów                              

o których mowa w punkcie VII ppkt 1. 

4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności 

(kserokopie). 

5. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa 

w punkcie VII ppkt 2. 

6. CV. 

7. Dokumenty potwierdzające wykształcenie. 

8. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i odbyte 

szkolenia. 

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw 

publicznych. 

10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane                          

z oskarżenia publicznego. 

 

VII. Warunki zatrudnienia:  

Umowa-zlecenie. 

 

VIII. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku „Oferta – 

specjalistyczne usługi opiekuńcze” w zamkniętej kopercie. Ofertę można złożyć osobiście w 

siedzibie Zamawiającego, tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, ulica 

Tadeusza Kościuszki 2, w godzinach urzędowania, tj. w godz.7.00 do 15.00, pocztą 

tradycyjną  na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, ul. Tadeusza 

Kościuszki 2, 28-130 Stopnica lub e-mailem na adres: gops@stopnica.pl   z dopiskiem                    

,,Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych’’ w  terminie do dnia 

12.01.2022 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Oferentom.  

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:  

Ewa Naporowska-kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stopnicy, 

tel. 41 377 98 12. 

 

 

Opracowała: 

Ewa Naporowska 

 

mailto:gops@stopnica.pl

