
      

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku 

Znak: GOPS.26.1.2020 

         Smyków, dn. 22.06.2020r. 

        

Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie; Smyków 91; 26-212 Smyków 

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych LOGOPEDYCZNYCH dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 

dziecka z autyzmem z terenu  Gminy Smyków” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku 

polskim, ceny w ofercie należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką, 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

LOGOPEDYCZNYCH dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka                  z 

autyzmem z terenu Gminy Smyków. 

Wykonawca składający propozycję cenową musi spełniać następujące wymagania 

niezbędne: 
Na podstawie § 3.1.rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.           w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 z 2005r. poz.1598 z póżn.zm.) 

specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do 

wykonywania zawodu: logopedy. 

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osobę posiadają kwalifikacje do wykonywania 

zawodu: logopedy.   

2. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać 

co najmniej półroczny staż 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 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Osoby świadczące usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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. 

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, 

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym 

przepisami ustawy z dnia 27sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1938 z późn.zm). 

 

Istotne warunki zamówienia: 

Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w miejscu 

zamieszkania dziecka, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania. Ilość przyznanych 

godzin będzie uzależniona od stawki godzinowej za świadczoną usługę oraz od posiadanych 

środków finansowych. W przypadku zmiany liczby dzieci wymagających opieki lub zmiany liczby 

godzin, do rozliczenia przyjęta zostanie godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie. 

Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, 

w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę (Wykonawcę usług) i rodzica (opiekuna) 

dziecka. 

Wykaz świadczonych usług potwierdzony przez rodzica Wykonawca przedkłada do Zamawiającego 

łącznie z rachunkiem do 5 dnia miesiąca następnego, za miesiąc grudzień do 30 grudnia. 

W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej od podanej ceny brutto zostaną 

potrącone składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy. 

 

Wymagania dokumentacja: 

1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Cena oferty 

obliczona będzie jako całkowita cena brutto. 

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług 

specjalistycznych. 

3. Dokumenty potwierdzające odbyty staż, przeszkolenie w zakresie prowadzenie treningów 

umiejętności społecznych, oraz dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu w.w. usług, 

4. W przypadku ubiegania się o realizację zamówienia przez osoby prawne należy do oferty 

dołączyć dodatkowe następujące dokumenty: 

- aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert(uprawnienie do 

występowania w obrocie prawnym, określające formę prawną lub status prawny, m-sce rejestracji, 

siedzibę  regon itp. - oryginał kopia poświadczona notarialnie), 

- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatkowych- nie starsze niż 2 m-

ce przed upływem terminu składania oferty, 

- zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenia  niestarszr niż 2 m-ce 



przed upływem skladania oferty 

Przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie w.w. wymogów stanowi 

warunek rozpatrzenia złożonej oferty. 

 

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do  dnia 31.12.2020r. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych dokumentów. 

5. Jedynym kryterium oceny jest cena. 

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: wartość brutto usług określonych w oparciu       o 

przedmiot zamówienia. 

Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy. 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom. 

6. Oferty oceniane będą na podstawie całkowitej ceny brutto podanej przez Wykonawcę na 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz na 

podstawie załączonych do oferty dokumentów. 

7. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty złożone z kompletem dokumentów. 

8. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego nie przysługuje odwołanie. 

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2020 r. do godz. 900 w siedzibie 

zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie; 26-212 Smyków  –           

pokój nr 12. 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Renata Marzec Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Smykowie nr 91; 26-212 smyków , pok. nr 12  tel. (41) 37 39 008 

9. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

 Z wybranym oferentem podpisana zostanie umowa w siedzibie zamawiającego. 

 

(przygotowała) 

Renata Marzec 

 

Kierownik GOPS 

/-/ 

Renata Marzec 

W załączeniu 

1. Wzór  oferty cenowej 

 

 

 

 
 



 

_________________________ 

(miejscowość i data) 

 

(nazwa i adres oferenta)         

 

Tel. .................................... fax .................................. 

 

 

 OFERTA CENOWA 

Do 

…………………………………………. 

 

…………………………………………    

 

 

Odpowiadając na  zapytanie ofertowe nr……………………………..……… dotyczące zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

LOGOPEDYCZNYCH dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka          z 

autyzmem z terenu Gminy Smyków. 

 

Składamy ofertę następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia 

 

Cena brutto ........................ PLN (słownie:…………………….................................................), 

w tym podatek VAT ......% tj ........................................... PLN 

(słownie:...................................................). 

2. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r. 

3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym – sondaż rynku” warunki umowy akceptuję      i 

zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

4. Konto Wykonawcy  w Bank ..................................... 

Nr ...............................................................................… 

5. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP  ......................... 

  

 

        ........................................……………….. 

podpis wykonawcy 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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.206.119.1) 

– zwanej przepisami RODO, informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 26-212 

Smyków 91. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Renata Marzec Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie. 

 

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych - w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@smykow.pl 

 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem  

a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smykowie dla realizacji której, to przetwarzanie jest niezbędne. 

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: zakład ubezpieczeń społecznych, urząd skarbowy, serwis 

oprogramowania dziennego. 

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 

celu przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pan/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych i dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych            z 

zawartą umową o pracę na czas określony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie. 

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


