
Radomin, dnia 23 grudnia 2019 r.  
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.   
 
 

I. Nazwa zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radominie w 2019 r.” 

 
II. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie  
Radomin 1 A 
87-404 Radomin  
NIP 878-16-15-952 
REGON 341415808 
e-mail: gops@radomin.pl 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest 
wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
– dla dziecka wg zaleceń lekarskich w specjalizacjach : 

1. pedagog 
2. psycholog  
3. terapeuta behawioralny  
4. trener umiejętności społecznych  
5. specjalista w zakresie integracji sensorycznej 

 
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  
 

IV.  Wymagane kwalifikacje: 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.) 

 
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające 
kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, 
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, 
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i 
umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne. 
 
2. Kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi się legitymować co 
najmniej rocznym stażem w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, 
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem 
umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej 
jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.  
Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w trakcie studiów.  
 



3. Osoby świadczące usługi o których mowa w § 2 pkt1 lit. A, Rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 r.( Dz. U z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z pózn. zm.) w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:  
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 
2)  kształtowania nawyków celowej aktywności; 
3)  prowadzenie treningu zachowań społecznych  
 

V. Wymagania dodatkowe:   
- gotowość do pracy w miejscu zamieszkania klienta, 
- umiejętność skutecznego komunikowania się, 
- odporność na trudne sytuacje i stres, 
- dyspozycyjność,  
- posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej. 
 

VI.  Ogólny zakres wykonywania czynności  
 
1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 
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 życiowych  
 
2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia 
 
 

VII. Kompletna oferta musi zawierać:  
 
1. CV i list motywacyjny, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonymi wzorami.  
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie  
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności 
4. Dokument potwierdzający co najmniej roczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu 
psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju 
lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie 
rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.  
5. Dokument potwierdzający przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów 
umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług 
6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi ( w cenę należy wliczyć koszt dojazdu)  
7. Oświadczenie Wykonawcy 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.) 
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia 
publicznego 
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych  
 

VIII. Forma i termin składania ofert:  
 
1. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 7 stycznia 2020 r. (wtorek) do  
godz. 15.30 w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie, 



pok nr 1 
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radominie  
3. Oferta powinna być zapakowana w kopertę, oznaczona: „OFERTA na świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.” 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty 
 

IX. Dodatkowe informacje: 
 
1. Oferty nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych będą odrzucone  
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  
3. Po wybraniu przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i 
ustali termin spotkania w celu podpisania umowy.  
4. Szczegółowe informacje udzieli : 
Ilona Wiśniewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie  
tel. 56 683 75 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do zaproszenia do składania ofert z dnia 23.12.2019 r.  

 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy 
Nazwa: ….................................................. 
Siedziba: …............................................... 
nr telefonu: …............................................ 
Numer REGON: ….................................... 
Numer NIP: …............................................ 
 

2. Dane dotyczące Zamawiającego   
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Radominie  
Radomin 1 A 
87-404 Radomin  
NIP 878-16-15-952 
REGON 341415808 
e-mail: gops@radomin. 

3. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 
zamieszkania oświadczam, że posiadam wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem 
ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 2005 r. nr 189 poz.1598) i 
składam ofertę następującej treści (wypełnić właściwy punkt): 

a) oferuję wykonanie usług opiekuńczych przez …................................................... w cenie brutto 
….......................zł za 1 godzinę (60 minut)                
(słownie….....................................................................................)     

4. Oświadczam, że  
-  jestem w stanie wykonać …...............(słownie:...........................) godzin  specjalistycznych 
 usług opiekuńczych tygodniowo 
-  powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
 niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy, bez względu  na 
ilość godzin objętych przedmiotem zamówienia.  

5. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 
6. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  
7. Spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

-  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
 wynika to z odrębnych przepisów,  
-  posiadania wiedzy i doświadczenia 
 
 
 
 

….......................................................................... 
data oraz podpis osoby uprawnionej 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do zaproszenia do składania ofert z dnia 23.12.2019 r.  

   
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Ja niżej podpisany(a) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej zgodnie z art.233 § 1 Ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (t. j. Dz. U. 2019 r poz 1950 z pózn. zm.) za składanie 
fałszywych zeznań, oświadczam, że zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 
2005 r.  nr 189 poz. 1598 z pózn. zm.) posiadam przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 

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

 
 
 
 
 
 

…............................................................ 
Data i podpis Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego  

Kto składając składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do zaproszenia do składania ofert z dnia 23.12.2019 r.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE. L. z 2016r. 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, 
Radomin 1A, 87-404 Radomin tel. 56 683 75 22, e-mail gops@radomin.pl (nazwa, adres, tel., e-mail 
jednostki) 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się  
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres  
Administratora.  
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji specjalistów na świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Radominie. 
4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 
lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej – zwanej dalej 
Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez 
Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż 
wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia. 
5) Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń  
a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  
archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki. 
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na 
podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 
rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako 
dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku. 
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej 
przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją 
przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom  
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
Zapoznałam/łam się z powyższym, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do 
celów rekrutacji 

 
data, ….............................................. 

 
podpis …............................................. 

 


