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Włodawa, dnia 22 lutego 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie

zaprasza
do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej 30.000 euro
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przepisy ww. ustawy nie maja zastosowania.
Procedura zamówienia publicznego prowadzona jest w oparciu o zarządzenie nr 3/2014 Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
we Włodawie
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Zadanie obejmuje w szczególności:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
kształtowanie umiejętności zaspakajania 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, w szczególności takich jak:
a) samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym
umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
b) dbałość o higienę i wygląd,
c) utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy
oraz ze społecznością lokalną,
d) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
e) korzystanie z usług różnych instytucji;
2) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej
ze specjalistycznych usług;
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości
uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).
3. Na dzień sporządzenia ogłoszenia, w ramach zadania przewiduje się realizację następujących zajęć:
1) logopedycznych;
2) psychologicznych;
3) hipoterapii;
4) integracji sensorycznej.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę zajęć, o których mowa w ust. 3
niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi dysponować kwalifikacjami odpowiednimi
do rodzaju zajęć wskazanych w ofercie.
5. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich wymiar
oraz termin świadczenia ustalone będą przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie poprzez wydanie decyzji administracyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby
podopiecznych.
6. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, tj. na terenie miasta Włodawa.
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7. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w miejscu
zamieszkania świadczeniobiorcy, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca realizacji zadania.
W przypadku, gdy ilość wykonanych godzin usług będzie mniejsza niż liczba godzin określonych
w decyzji (zleconych do realizacji), Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych
godzin usług.
8. Liczba osób do objęcia pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, na dzień sporządzenia
ogłoszenia, wynosi 2 osoby.
9. Wykonawca będzie świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie indywidualnej
dokumentacji wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zawierającej:
1) imię i nazwisko klienta oraz adres zamieszkania;
2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, w przypadku osoby małoletniej
lub ubezwłasnowolnionej;
3) rodzaj przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych;
4) okres, na jaki przyznano usługi;
5) wymiar przyznanych usług.
10. Ze względu na dobro i potrzeby osób, na rzecz których świadczone będą specjalistyczne
usługi opiekuńcze, w wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustnego
(np. telefonicznego) i pisemnego (np. faksem, e-mailem) poinformowania Wykonawcy o terminie
rozpoczęcia lub przerwania realizacji usługi. Każde tego typu zdarzenie wymagać będzie sporządzenia
stosownej dokumentacji w formie pisemnej.
11. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie przekazywać dane osób korzystających z usług w niezbędnym zakresie, w sposób
określony w odrębnej umowie dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).
II.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji merytorycznej
z realizowanego zadania, w szczególności:
1) sporządzenia indywidualnej karty klienta, w tym opracowania oceny funkcjonowania społecznego
oraz planu działań i realizacji zadań terapeutycznych, dla każdej osoby zgłoszonej do objęcia
pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) dokonywania, nie rzadziej niż raz na pół roku, okresowych ocen efektów świadczonych usług,
indywidualnie dla każdej osoby zgłoszonej do objęcia pomocą w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) prowadzenia miesięcznych kart czasu pracy będących potwierdzeniem zrealizowanych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość świadczonych usług opiekuńczych.
3. Zamawiający ma prawo, na każdym etapie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania
zamówienia, w miejscu jego realizacji.
III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin zawarcia umów przewidywany jest na początek marca 2017 r.
2. Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2017 r.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Realizacja zamówienia wymaga Wykonawcy, który:
1) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,
logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki
środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu
dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału.
2) posiada co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym,
b) jednostce organizacyjnej pomoc społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Strona 2 z 4

Nr sprawy: MOPS. 271. 1. 2017. GN

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym,
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż wymienione w lit. a – e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) posiada przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b) kształtowania nawyków celowej aktywności,
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych;
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Poza kwalifikacjami do wykonywania zawodu, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału,
Wykonawca musi dysponować kwalifikacjami do prowadzenia:
1) hipoterapii – w przypadku zajęć, o których mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 3 ogłoszenia;
2) integracji sensorycznej – w przypadku zajęć, o których mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 4 ogłoszenia.
3. Kwalifikacje Wykonawcy muszą odpowiadać rodzajowi zajęć, na realizację których składa ofertę.
V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony „Formularz ofertowy” (załącznik do ogłoszenia);
2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 i 3
oraz w ust. 2 ogłoszenia;
4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 2
ogłoszenia (zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopie świadectw pracy);
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o którym mowa w rozdziale IV
ust. 1 pkt. 4 ogłoszenia.
2. Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację oferty
i kolejno ponumerowane.
3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone dopiskiem lub pieczęcią o treści
„Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dostarczenia
w ciągu 3 dni roboczych oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji,
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może tego potwierdzić.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie:
1) oznaczonej nazwą, adresem i numerem telefonu kontaktowego Wykonawcy, zaadresowanej na adres
Zamawiającego, tj.:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
2) opisanej w sposób następujący:
„Oferta na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania; Rodzaj zajęć: ……………………………………………”.
6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy przygotowują oferty na własny koszt i własnym staraniem.
7. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
8. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.
9. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną poinformowani o wynikach postępowania.
VI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Przygotowaną ofertę zgodnie z ustaleniami niniejszego ogłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 1 marca 2017 r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą
tradycyjną bądź dostarczyć za pośrednictwem kuriera.
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2. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera, jako termin jej złożenia
uznaje się termin, w jakim znalazła się ona w posiadaniu Zamawiającego.
3. Oferty, które zostaną złożone po terminie wyznaczonym jako termin składania ofert nie będą
rozpatrywane.
4. Wykonawca może wycofać lub zmodyfikować swoją ofertę po jej złożeniu pod warunkiem, że pisemne
zawiadomienie o wycofaniu lub zmianie oferty zostanie dostarczone Zamawiającemu przed terminem
wyznaczonym na składanie ofert.
5. Zawiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty powinno być przygotowane, zapieczętowane
i oznakowane jak oferta, z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „MODYFIKACJA”.
VII.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Jednostkową cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. za jedną godzinę świadczonych
usług (60 min.), należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” – będącym załącznikiem do niniejszego
ogłoszenia.
2. Jednostkowa cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jednostkowa cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

składniki

związane

4. Jednostkowa cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą jednostkową cenę
ofertową.
VIII.

OPIS KRYTERIÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

1. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego zostaną sklasyfikowane kolejno według jednostkowych
cen za wykonanie przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla każdego rodzaju zajęć, o których mowa
w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą jednostkową ceną
ofertową w ramach każdego rodzaju zajęć, o których mowa w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia.
2. Jeżeli Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia będzie uchylał się od podpisania umowy,
tzn. co najmniej dwukrotnie nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy,
Zamawiający może podpisać umowę z innym Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo
biorąc pod uwagę pozostałe oferty w przedmiotowym postępowaniu.
3. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów, Zamawiający
wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy brakujących
dokumentów w wyznaczonym terminie, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta
odrzucona.
IX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

Informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Grażyna Nowak, pracownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, nr tel. 082/ 57 21 321 w. 50.

/-/ Anna Borkowska-Łuć
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie
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