
MOPS.271.ZO.22.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH  

 I. ZAMAWIAJĄCY 

    Miasto Jordanów                                                        
    ul. Rynek 1                                                                      
    34-240 Jordanów                                                             
    NIP 552-15-79-821          

     ODBIORCA                      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. 3 Maja 2   
34-240 Jordanów  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób 
uprawnionych na mocy decyzji administracyjnej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  
Społecznej  w  Jordanowie,  zamieszkujących  na  terenie Miasta Jordanowa  w 2022 roku.  

 
Kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych  
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla osób z zaburzeniami psychicznymi  obejmują  czynności 
określone    przepisami    rozporządzenia    Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r.  
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz.U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943), a w szczególności:  
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym 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 życiowych, 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 miejscu nauki i pracy oraz ze 
społecznością lokalną, 
– 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 dostępu do edukacji i kultury, 
– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba 
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, 
– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 



– współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, 
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, w tym 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 lub jej braku, 
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: 
– nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, 
– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, 
– zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie 
finansowe; 
2) pielęgnacja - 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, 
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 
3) rehabilitacja fizyczna 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. Nr 210, poz. 2135, 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; 
4) pomoc mieszkaniowa, w tym: 
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem 
domu; 
5) 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 nauka, zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, 
z późn. zm.). 
 



Szczegółowy  zakres  obowiązków    w  trakcie  realizacji  czynności  opiekuńczych  na  rzecz  
klientów  usług  opiekuńczych  oraz  zasady  współdziałania  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej w Jordanowie w określonych sytuacjach, w celu zapewnienia ciągłości opieki 
i bezpieczeństwa klientów usług opiekuńczych określają Procedury Realizacji Usług Opiekuńczych - 
stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
 
3. Szacowana średnia liczba usługobiorców: 1 osoba.   
4. Szacowana liczba godzin usług - 480 godzin w okresie obowiązywania umowy.  
 
Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie 
ze względu na specyfikę zamówienia, która cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na 
zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich szacowną 
ilość.  
Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część z 
godzin świadczonych  usług  będzie  zrealizowana,  a  Wykonawca  nie  będzie  miał  w  tym  zakresie 
żadnych roszczeń  do Zamawiającego.  Zamawiający  pokryje  koszty  tylko  za  faktycznie  zrealizowane 
godziny usług.  
 
5. Wykonawca:  zobowiązuje się do wykonywania usługi przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 
20:00, w tym w dni świąteczne, zgodnie z zakresem i terminem określonym przez Zamawiającego.                     
Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkańca odbiorcy usług.  
 
6. Niezbędne wymagania wobec pracowników Wykonawcy:  

Pracownicy  wykonujący  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  musza  posiadać  kwalifikacja  określone 

w 3 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, 
tak więc specjalistycznych usług opiekuńczych, tak więc: specjalistyczne usługi świadczone mogą być 
przez:  
1. Osoby posiadające 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. 
2.  Osoby  świadczące  specjalistyczne  usługi  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  muszą 
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. 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 
możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi 
wymagane kwalifikacje. 
 
 
 



III. TERMIN REALIZACJI 

Od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta 
powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną. 

Do oferty należy dołączyć referencje  (lub inne dokumenty tożsame) potwierdzające 
doświadczenie Wykonawcy z zakresu usług opiekuńczych. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
mops@jordanow.pl,  faksem  na  numer  18  26  75  573,  poczty,  kuriera  lub  też  dostarczona 
osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem z dopiskiem: „Usługi Opiekuńcze 2022”, 
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2, 34-240  Jordanów 
lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres: 
/mops_jordanow/SkrytkaESP do dnia 20.12.2021 r.. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 



VI. OCENA OFERT 

               

 

5.  W  przypadku,  gdy  wartość  oferty  przedstawionej  w  odpowiedzi  na  zapytanie  będzie  wyższa          



VII.  INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie oraz na adres email 
wskazany w ofercie. 

VIII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia 
zamówień publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zamówienia do upływu 
terminu  składania  ofert.  Jeżeli  zmiany  będą  mogły  mieć  wpływ  na  treść  składanych  w 
postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży  termin ich składania. 

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  niniejszego postępowania  bez 
podawania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc 
faktura wraz z załączonymi kartami czasu pracy. 

IX.  DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Anna Stanowska  pod numerem telefonu 18 26 75 573. 

X. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniami. 
Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych usług opiekuńczych . 
Załącznik nr 3 – wykaz osób wykonujących usługi. 
Załącznik nr 4 – Procedury realizacji usług opiekuńczych. 
 

                                                                                                   Kierownik Miejskiego Ośrodka 
                                                                                         Pomocy Społecznej w Jordanowie 

                                                                                        Barbara Trembacz 
Podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
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