
Barcin, 30.1 1.2018 r.

MGOP81271.7.2018

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na „Świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie 01.01.2019 r. —

31.12.2019 r.”

1. Zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie

ul. Mogileńska 3

88-190 Barcin
tel› 52 383 34 45, e-mail: mgops.barcin@adrnin.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:

Zamawiający ogłasza zapotrzebowanie na 5 terapeutów do świadczenia specialistvcznvch
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami osyehieznvmi w ilości szacunkowej łącznie l 10
godzin miesiecznie.

Liczba godzin wśród wybranych Wykonawców zostanie przez Zamawiającego
rozdysponowana według potrzeb i zaburzeń rozwojowych Usługobiorcy. Rzeczywista liczba
godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniona będzie od potrzeb
Zamawiającego.

W stosunku do ilości godzin zamawiajacy zastrzega, ze mogą one ulec zmianie
(zwiekszeniu/zmniejszeniu), poniewaz nie można ich określić dokładnie ze względu na
specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan
zdrowia i sytuacje życiową osób wymagających pomocy - Świadczeniobiorców Miejsko—
GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

Godzina usługi jest godzina zegarowa liczona, jako faktycznie przepracowany czas w domu
klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego. Liczba godzin
określona zleceniem jest czasem efektywnie przepracowanym przez Zleceniobiorce.

W przypadku zmiany liczby osób wymagających opieki, lub zmiany liczby godzin
przypadających na daną osobe « do rozliczenia zostanie przyjeta godzinowa stawka podana
przez Wykonawcę w zlozonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych godzin
niezbędnychdo prawidłowego wykonania uslug.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych uslug opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego.
W/w usługi są wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku
XVII do dyrektywy 2014/25/UE1

. Zamawiający i Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z art. 18 ust.
1 pkt 3 ustawy o pomocy Spolecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1508 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005

ix)

Lu



roku w sprawie spccjałistycznych usług opiekuńczych (DzU, z 2005 nr 189 poz. 1598 ze
zm.).

4. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozumie się
świadczenie usług polegających w szczególności na:

l) uczeniu i rozwijaniu umiejetności niezbednych do samodzielnego życia. wtym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i

umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i

rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych
oraz wspieranie, także W formie asystowania w codziennych czynnościach zyciowych, w
szczególności takich jak:

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w
tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miej seu nauki i pracy oraz

ze społecznością lokalna,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
« korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
— pomoc w radzeniu sobie W sytuacjach kryzysowych — poradnictwo specjalistyczne,

interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostepu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest

osoba uzyskujaca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną — kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorująccj,

niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
~ w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, wtym zwłaszcza:
- W szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego

zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach
aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji
społecznej, klubach pracy,

— w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z

pracodawcą, - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lubjej braku.
e) pomoc w gospodarowaniu pieniedzmi, w tym:

— nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiekszanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie

finansowe;
2) pielegnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,



d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w
utrzymaniu higieny,

t) pomoc w dotarciu do placówek sluzby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3 i pomoc mieszkaniowa,
4) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonvch funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisamiustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środkówpublicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.. poz. 1510 ze zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno~pedagogicznego i
edukacyjnoterapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej
ze specjalistycznych usług.
5. Dla każdej osoby wymagającej tego rodzaju pomocy, indywidualnie określany jest przez
ośrodek pomocy społecznej szczegółowy zakres i wymiar usług biorac pod uwage:

~ konieczność zaspokojenia podstawowych i niezbednych potrzeb,
› inne potrzeby osoby wymagającej wsparcia, odpowiadające celom i mieszczące się w

możliwościach pomocy społecznej,
- sytuację socjalno-bytową i rodzinną osoby, jej stan zdrowia i sprawność

psychofizyczną, możliwości wykorzystania uprawnień i zasobów osoby oraz jej otoczenia
(rodzina, pomoc sasiedzka, wolontariat itp.).
6. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85311200-4 - usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.
7. Rodzaj zamówienia: usługi.
8. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają
warunki określone w ustawie — Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszym
Ogłoszenia.

. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Specjalistyczne uslugi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są

w mieszkaniach klientów, dlatego istotne jest posiadanie przez terapeutów własnych
pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
możliwejest świadczenie usług poza miejscem zamieszkania za zgodą Zamawiającego.

11. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane
będą dla beneficjentów MGOPS w Barcinie uprawnionych do korzystania z tych usług na
podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez osobę upoważnioną, określającej
miesieczna liczbę godzin przyznanych specjalistycznych usług oraz odpłatność.

12. Wykonawcazapewni przyjmowanie skarg i wniosków od rodzin lub osób, na rzecz których
są wykonywane specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyjaśnianie sytuacji, będących
przedmiotem skarg i wniosków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
O sposobie załatwienia sprawy Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie lub
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu w terminie nie
dłuższym niż 5 dni od załatwienia sprawy. Jeśli upływ terminu przypada na sobotę lub
dzień ustawowo wolny od pracy wyzej określone poinformowanie powinno nastąpić w



najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od
pracy.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę poufności i bezpieczeństwo
danych osobowych świadczeniobiorców, na rzecz których świadczone będą
specjalistyczne usługi opiekuńcze.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją przedmiotu
zamówieniaoraz pozostałych zobowiązańwynikających z przyszłej umowy, która zostanie
zawarta z wybranym Wykonawcą. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do
udostępniania Zamawiającemu bądż osobom upoważnionym przez Zamawiającego
wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy.

15 . Zamawiający nie wyraża zgody na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi nie objętych zleceniem lub wobec, których nie wydano
decyzji administracyjnej przyznającej przedmiotowe usługi.

III. Niezbędne wymagania:
l . Specjalistyczneusługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania
zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego,
pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w
zakresie rehabilitacji medycznej, tizjoterapeuty lub innego zawodu dającego Wiedzę i

umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą
posiadać co najmniej półroczny staż wjednej z następujących jednostek:

]) 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 terapeutyczne—edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby,
które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają
co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną
mozliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi
wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w @ 2 pkt l lit. a rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych uslug opiekuńczych,
muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia w
przypadkach:

l) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom
wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie usługi,

2) niewywiazywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia,



3) 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 powyższe warunki.

IV.
Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

V.

VI.

VII.
1)

2)

3)

Termin realizacji zamówienia:

Kryterium wyboru ofert: cena 100%
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez
niego wymogom i o najniższej cenie.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. W cenę oferty należy wliczyć-:
a) wartość usługi określoną w oparciu o cenę brutto (zajedna godzinę zegarową),
b) w cenie jednostkowej oferty przedkładanej przez Wykonawcę zawarte będą wszelkie
koszty (w tym koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów, a także należne składni na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy), według
stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
2. Cena oferty powinna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Inne istotne warunki:
Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzacą działalności gospodarczej
winna zawierać należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę
na podatek dochodowy, które to Zamawiajacy. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zobowiazany bedzie naliczać i odprowadzać. Jeżeli wybrany zostanie Wykonawca
będący osobą fizyczną nieprowadzaca działalności gospodarczej to przed podpisaniem
umowy, Zamawiający będzie żądał od tej osoby złożenia stosownego oświadczenia
dotyczącego zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość
opłacanych składek.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą, zatrudniający pracowników,
zobowiązany jest załączyć, WYKAZ OSÓB, które będą realizowały przedmiot
zamówienia z podaniem posiadanych przez nich kwalifikacji i danych dotyczących
stażu pracy w jednostkach podanych w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty. które
należy złożyć, potwierdzajace posiadane kwalińkacje oraz doświadczenie dotyczą
każdej osoby, która będzie brała udział przy realizacji zamówienia.
Rozliczenie następować bedzie w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony
zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny. Potwierdzeniem czasu
wykonywania czynności określonych w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 1)
będzie ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia. W/w ewidencja obejmuje
okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest w niej ilość godzin i minut
przepracowanych w danym dniu przez Wykonawcę. Ewidencja dostarczana będzie do
Zamawiającego najpóźniej do godz. 14.30 ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego
dotyczy. Wynagrodzenie bedzie przekazywane na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy po przepracowaniu miesiąca w terminie do 10 dnia każdego



IX.

4)

5)

6)

7)
8)

9)

następnego miesiąca. Wynagrodzenie za grudzień br. zostanie wypłacone do
26.12.2019 r.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub
nienależycie realizuje przedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie
ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub
innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiajacego. W związku z ograniczeniem
przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie beda przysługiwały
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie i

pracowników w zwiazku z wykonywaniem usług. Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest do zachowania pełnej poufności w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług osobie trzeciej.
Nieważna będzie zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, chyba, że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynikać bedzie z okoliczności, których nie będzie można
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla
Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia
ofert zmienić treść OGŁOSZENIA. Każda taka zmiana wprowadzona przez
Zamawiającego staje się obowiązująca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na
stronie internetowej BIP www.mgops.bip.barcin.pl.

10) ZAMAWlAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA

1)
2)
3)
4)
5)

POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ PODAWANIA
PRZYCZYNY.

Wymagana dokumentacja:
formularz oferty wg załączonego wzoru,
dokumenty świadczące o spełnieniu warunków tj. posiadania odpowiednich
kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy,
dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy wjednej z jednostek, o
których mowa w części III.

Sposób przygotowaniaoferty:
oferte należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
podana cena ma być wyrażona cyfrowo,
ma być napisana wjęzyku polskim, czytelną i trwała techniką,
ma obejmować cene jednostkową posiłku,
złożone dokumenty powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do podpisania oferty

Miejscei termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2018 r., do godz. 10.00 w

zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Miejsko —

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 3.



XI.

XII.

XIII.

2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napis:
Oferta na zadanie pn.: „Świadczenie specjalisgzcznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie 01.01.2019 r. — 31.12.2019 r.” „Nie
otwieraćprzed 20.12.2018 r. godz. 10.00”.

3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed upływem terminu do jej składania.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.12.2018 r. o godz. 10.10 w siedzibie
Zamawiającego w Miejsko — Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie,
ul. Mogileńska 3.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcamisą:

Aurelia Jamroży pok. nr 7, tel. 52 383 34 45 wew. 22

Justyna Grajek pok. nr 14, tel. 52 383 34 45 wew. 23

Informacje dotyczące zawarcia umowy:
]) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego

w Miejsko — Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3.
2) Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania zawarte w złożonej ofercie.

2 up. Dyrekiora
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