ZAPYTANIE OFERTOWE
−SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
−SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zaprasza do składania ofert na
świadczenie:
1. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych,
2. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7:
− terapia metodą Vojty,
− terapia metodą NDT Bobath.
3. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
4. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat 7 z zaburzeniami
psychicznymi:
- kinezyterapia NDT z plastrami,
- terapia neurologopedyczna,
- masaż ręczny,
− terapia psychologiczna,
− terapia surdologopedyczna
w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Niemce (teren wiejski).

I.Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lubelska 119, 21-025 Niemce
NIP 7131096205, REGON 004168110

II.Informacje ogólne
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1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30.000 euro netto
i zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega jej
przepisom.
2. Ilekroć z Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający” – należy przez to
rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach.
3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” – należy przez to
rozumieć:

osobę

fizyczną,

osobę

prawną

lub

jednostkę

organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku
polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponowi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym
spowoduje odrzucenie oferty.
8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Elżbieta Parafiniuk tel. 512589133 lub 817561052.
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1.1. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych,
1.2. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7:
− terapia metodą Vojty,
− terapia metodą NDT Bobath.
1.3. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
1.4. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat 7
z zaburzeniami psychicznymi:
- kinezyterapia NDT z plastrami,
- terapia neurologopedyczna,
- masaż ręczny,
− terapia psychologiczna,
− terapia surdologopedyczna
w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Niemce (teren wiejski).
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2.Oferent, którego oferta zostanie wybrana

zobowiązuje się do wykonywania

usługi w dni robocze, a w niektórych sytuacjach, w zależności od stanu zdrowia,
wieku i warunków bytowych podopiecznego po uzgodnieniu z Zamawiającym,
usługi opiekuńcze mogą być świadczone również w dni ustawowo wolne od pracy
oraz w wyjątkowych przypadkach w godzinach nocnych.
3. Wykonawca ma obowiązek współpracować z pracownikami Zamawiającego.
Przez współpracę rozumie się wymianę informacji dotyczących osób korzystających
ze wsparcia w formie usług, które stanowią przedmiot oferty, a są związane
z realizacją przedmiotu oferty, np. zmianę stanu zdrowia, mających wpływ na
zakres świadczonych usług, brak możliwości wykonania usług spowodowany
odmową klienta, trudności
z wyegzekwowaniem odpłatności. Informacje powinny być niezwłocznie zgłaszane
Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić możliwości
kontaktu z Zamawiającym od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek od 900 do 1700, wtorek – piątek od 800
do 1500.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu do 10-go dnia
miesiąca następującego po zakończeniu miesiącu pisemnych informacji
z realizacji usług specjalistycznych w środowiskach objętych pomocą zawierające
informację zgodne z §2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
5. Rozliczenie za świadczone usługi odbywać się będzie na podstawie Karty Pracy
Opiekunki,

potwierdzonej podpisem przez podopiecznego wraz z rachunkiem.

Proponowany wzór karty pracy opiekunki stanowi załącznik nr 2 do oferty cenowej.
6. Rozliczenie godzin specjalistycznych usług opiekuńczych będzie dostarczane
Zamawiającemu najpóźniej do 10-go dnia miesiąca po miesiącu wykonania usługi

IV. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, 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 z późn. zm.):
1)uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza:
1.

kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,
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leczenia
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi
i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w
codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
2.
samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych
i porządkowych,
w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
3.
dbałość o higienę i wygląd,
4.
utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki
i pracy oraz ze społecznością lokalną,
5.
wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
1.
korzystanie z usług różnych instytucji,
6.
interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
1.
pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo
specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy
terapeutyczne,
2.
ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
3.
doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której
członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
4.
kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
5.
współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby
chorującej, niepełnosprawnej,
7.
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
1.
w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
2.
w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
8.
wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
1.
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,
2.
w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
3.
w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie
w kontaktach z pracodawcą,
4.
w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej
braku,
9.
pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
1.
nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
2.
pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
3.
zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz
usamodzielnianie finansowe;
2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
10.
pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
11.
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
12.
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
13.
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków
ubocznych ich stosowania,
14. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc
w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów
ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
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15.
16.

pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
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.3)):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej
lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologicznopedagogicznego 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 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.4)).

V. Kryterium wyboru oferty: cena.

VI. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

VII. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze:
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 z późn. zm.):
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1.Posiadanie kwalifikacji 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 usługi specjalistyczne.
2.Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących
jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
-placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci 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

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

muszą

posiadać

udokumentowane

przeszkolenie

w

zakresie

prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie
specjalistycznych usług.
4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci do lat 7 powinny
posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
rehabilitacji leczniczej.
5. Posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, niezbędne do
wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także w trakcie realizacji
usługi zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego
o dobrymi obyczajami.
6. Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
przedmiotowego zamówienia przez cały okres zawartej umowy.
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7. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z art.18 ust.1 pkt. 3 oraz art.50
ust.4 i ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym
integralna część zapytania ofertowego. Oferent winien złożyć parafkę na
każdym dokumencie stanowiącym załącznik do oferty cenowej.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
(czytelnym pismem).
3. Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do
reprezentowania instytucji/firmy zainteresowanej świadczeniem usług.
4. Oferta winna

być dostarczona osobiście, za pośrednictwem poczty lub

kuriera na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubelska 119, 21-025
Niemce pok. nr 1 lub przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na
adres: ops@niemce.pl do dnia 28 grudnia 2018 r. do godziny 14 00.
Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonanie
specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi – nie otwierać przed dniem 28.12.2018
r. do godz. 9

00.”

5. Wszystkie załączniki do oferty – kopie dokumentów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem.
6. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według
obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty

i określać wartość

przedmiotu zapytania ofertowego w sposób kompletny i jednoznaczny.
7. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez
Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego
(w

tym

np.

koszty

zabezpieczenia

odzieży

ochronnej

i

rękawiczek

jednorazowych, koszty związane z przejazdami kadry świadczącej usługi
opiekuńcze między miejscami wykonywania czynności zawodowych)
i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją
zapytania ofertowego.
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8. Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje w kosztach składających się
na cenę ofert, przez Zamawiającego w formularzu ofertowym.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w
walucie polskiej.

VII. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowy - 100%
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.opsniemce.pl

IX. Dodatkowe informacje:
-dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Parafiniuk pod nr telefonu
512589133 lub 81 7561052
X. Załącznik
1. Oferta cenowa
2. Wykaz osób, które będą świadczyć usługi opiekuńcze – załącznik nr 1.
3. Proponowany wzór karty czasu pracy opiekunki – załącznik nr 2.
4. Wzór miesięcznego rozliczenia wykonania usług opiekuńczych – załącznik nr 3.
5. Wzór umowy – załącznik nr 4.

Niemce, dnia .12.2018 r.

Barbara Ściseł
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemcach
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OFERTA CENOWA
za wykonanie:
−specjalistycznych usług opiekuńczych,
−specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Niemce (teren wiejski)
w roku 2019

1.Zamawiający
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach
ul. Lubelska 119
21-025 Niemce
NIP 7131096205
1.Oferent
Pełna nazwa oferenta
Adres lub siedziba
Numer telefonu
Numer faksu
NIP
Osoba do kontaktu
Numer telefonu

3. Wycena zamówienia:
W nawiązaniu do zapytania ofertowego składamy ofertę na:
I. REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB
DOROSŁYCH
L.p.

Nazwa usługi

Cena netto za
jedną godzinę
usługi

Wykonanie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu ich
zamieszkania na terenie gminy
Niemce (teren wiejski)
od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- 1 godzina usług = 60 minut
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Cena brutto za
jedną godzinę
usługi

II. REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI DO
LAT 7

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto za
jedną godzinę
usługi

Cena brutto za
jedną godzinę
usługi

Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7 w miejscu ich
zamieszkania na terenie gminy Niemce (teren wiejski)
od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
1

Terapia metodą Vojty

2

Terapia metodą NDT Bobath

1 godzina usług = 60 minut

III. REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB
DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto za
jedną godzinę
usługi

Wykonanie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób dorosłych z
zaburzeniami psychicznymi w
miejscu ich zamieszkania na
terenie gminy Niemce (teren
wiejski)
od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1 godzina usług = 60 minut
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Cena brutto za
jedną godzinę
usługi

II. REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI
DO LAT 7 Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto za
jedną godzinę
usługi

Cena brutto za
jedną godzinę
usługi

Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7 z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Niemce
(teren wiejski)
od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
1

Kinezyterapia NDT z plastrami

2

Terapia neurologopedyczna

3

Masaż ręczny

4

Terapia psychologiczna

5

Terapia surdologopedyczna

1 godzina usług = 60 minut

Oświadczam, że zapoznałem/znałam się z treścią zapytania ofertowego i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń. Przedmiot zamówienia zobowiązuję się wykonać
zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oświadczam, że
zamówienie będzie

realizowane samodzielnie. W mojej ofercie uwzględnione

zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia (1 godzina usługi = 60 minut).

...........................................

...............................................

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej,
pieczęć firmowa
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Załącznik nr 1 do ofert cenowej

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKUŃCZE

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje i
doświadczenie

Informacja o podstawie
dysponowania osobami.

*Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje
zawodowe oraz doświadczenie w opiece nad osobą chorą

( potwierdzone za

zgodność kserokopie )
** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany do
dyspozycji przez inny podmiot do realizacji zapytania to wykonawca

zobowiązany

jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie
*** Niepotrzebne skreślić
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z zapytaniem ofertowym na:
„Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych”
„Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi”

...........................................

...............................................

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej,
pieczęć firmowa
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Załącznik nr 2 do oferty cenowej

Proponowany wzór karty czasu pracy opiekunki

Nazwisko i imię osoby której decyzja przyznano usługi ………..................................
Adres .......................................................................................................................
Nazwisko opiekunki ……………………………………………………..........................…

za miesiąc
Dni
miesiąca

Godziny
od - do

…................................................... 2019 ROK
Podpis klienta

Dni
miesiąca

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30
31

łącznie

łącznie
13

Godziny
od - do

Podpis klienta

Ilość godzin w miesiącu_________________

Stwierdzam wykonanie usługi
Ilość godzin w miesiącu_________________ x_________________=_____________ zł

……………………..
/data/

………………………….....................................................
/podpis osoby rozliczającej usługi/
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Załącznik nr 3 do oferty cenowej
Wzór miesięcznego rozliczenia wykonania
usług opiekuńczych

Rozliczenie usług specjalistycznych opiekuńczych

za m-c ................................... 2019 r.

Rodzaj usług

Liczba osób
objętych
pomocą

Łączna liczba
godzin
wykonanych
usług

Stawka za
godzinę usługi (w
zł)

Wartość
usługi (w zł)

Razem

...........................................

...............................................

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej,
pieczęć firmowa
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Załącznik nr 4 do oferty cenowej
Wzór umowy

UMOWA NR …............./2018 (wzór)
zawarta w dniu …........... pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119, 21-025 Niemce
NIP 7131096205 Regon 004168110
reprezentowanym przez: Panią Barbarę Ściseł – Kierownik Ośrodka,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…...............................................
…....................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie
1. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych)
2. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7:
- terapia metodą Vojty,
- terapia metodą NDT Bobath.
3. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
4. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7 z zaburzeniami
psychicznymi
- kinezyterapia NDT z plastrami,
- terapia neurologopedyczna,
- masaż ręczny,
- terapia psychologiczna,
- terapia surdologopedyczna.
mieszkańców Gminy Niemce.

§2
Szczegółowy zakres usług wraz z wymaganiami stawianymi wobec pracowników
Wykonawcy określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
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września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005 Nr
189 poz.1598), załącznik nr 1 do niniejszej umowy - stanowiący jej integralną
część.
§3
1. Strony ustalają, że cena brutto za jedną godzinę (60 minut) usługi wynosi:
1). specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych - …………… (słownie:
…….. złotych).
2). specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7:
- terapia metodą Vojty - ………………. (słownie ………… złotych),
- terapia metodą NDT Bobath - ……………. (słownie złotych).
3). specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi - …………………...(słownie: ………………. złotych).
4). specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7 z zaburzeniami
psychicznymi:
- - kinezyterapia NDT z plastrami - ………….. (słownie: ………. złotych ),
- terapia neurologopedyczna - ………….. (słownie: ………. złotych ),
- masaż ręczny - ………….. (słownie: ………. złotych ),
- terapia psychologiczna - ………….. (słownie: ………. złotych ),
- terapia surdologopedyczna - ………….. (słownie: ………. złotych ),
w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Niemce (teren wiejski).

2. Cena określona w ust. 1 pozostanie niezmienna przez okres obowiązywania
umowy.
§4
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług opiekuńczych,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, na rzecz osób, którym
Zamawiający przyznał te usługi decyzją administracyjną, zwanych w dalszej części
umowy „osobami objętymi pomocą” w miejscu zamieszkania osób na terenie gminy
Niemce. Decyzja stanowi zlecenie na wykonanie usług opiekuńczych.
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2. Za datę rozpoczęcia świadczenia usług opiekuńczych - specjalistycznych usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na rzecz podopiecznych uważa się:
a) datę określoną w decyzji administracyjnej;
b) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zlecenie usługi ustnie lub przesłanie
zlecenia

faksem,

zlecenie

takie

zostanie

następnie

potwierdzone

decyzją

administracyjną.
3. Za datę zakończenia świadczenia usług na rzecz podopiecznych uważa się:
a) datę określoną w decyzji administracyjnej;
b) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się ustne lub przesłane faksem zlecenie
Zamawiającego,

potwierdzone

następnie

decyzją

administracyjną,

bądź

powiadomienie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy o przerwaniu usług
opiekuńczych.
§5
Zamawiający zastrzega sobie wyłącznie prawo określania, oddzielnie dla każdej
osoby objętej pomocą, indywidualnego wymiaru godzin świadczenia usług
opiekuńczych, potwierdzonego wystawieniem stosownej decyzji administracyjnej.
§6
1.Wykonawca oświadcza, iż będzie świadczyć usługi z należytą starannością,
zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego typu usług.
2.Wykonawca zobowiązuje się kierować do wykonania usług osoby
o odpowiednim przygotowaniu zawodowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem świadczenia usług do pisemnego
przedłożenia

Zamawiającemu

wykazu

pracowników

odpowiedzialnych

za

wykonanie usługi.
4.W przypadku wystąpienia w trakcie świadczenia usługi zmian personalnych
osób, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, przed
dopuszczeniem pracowników do wykonywania usługi, przedłożyć Zamawiającemu
aktualny wykaz pracowników.
5.Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego nadzoru pracowników w trakcie
bezpośredniego świadczenia usługi.
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§7
1. Zamawiający wskazuje do współpracy: Elżbietę Parafiniuk tel. 512589133
2. Wykonawca wskazuje do współpracy:

…...........................................
§8

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości
świadczonych usług.
§9
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie
sytuacji życiowej i zdrowotnej podopiecznych, mającej wpływ na realizację usługi.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508
z późn. zm.)

oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1000).
§ 11
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług
w formie: kart realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
z podpisami klientów potwierdzających czas pracy specjalistów (zał. nr 3 do
umowy).
§ 12
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za
każdy miesiąc świadczonych usług, do 10 dnia następnego miesiąca, w formie
faktury wraz z załącznikami:
zał. nr 2 do umowy – zbiorcze rozliczenie usług,
zał. nr 3 do umowy – karta realizacji usług opiekuńczych w miesiącu,
zał. nr 4 do umowy - wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z
decyzją, z podaniem przyczyn uniemożliwiających realizacje usług w pełnym
zakresie.
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§ 13
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania należności wynikających z zakresu
prac oraz stawek godzinowych na konto Wykonawcy w …..................................
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.
§ 14
1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
swoich pracowników w związku z wykonywanymi usługami.
§ 15
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w czasie
realizacji przedmiotu umowy. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno
w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji usługi.
2. Sprawowania nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy przez Wykonawcę.
3. W ramach nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy
Zamawiającego mają prawo do badania wszelkich dokumentów (w tym kart pracy
opiekunek), które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonania zadania oraz mogą żądać udzielania ustnie lub na piśmie wszelkich
informacji dotyczących wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca na
żądanie upoważnionego pracownika Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć
lub udostępnić, wraz z możliwością ich kopiowania, wszelkie dokumenty oraz
udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez tego upoważnionego
pracownika.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania świadczenia usług również
poprzez wizyty w środowiskach podopiecznych.
5. W przypadku gdy w wyniku kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje usługi, o stwierdzonych zaniedbaniach
Zamawiający

niezwłocznie

poinformuje

Wykonawcę

w

formie

pisemnej,

telefonicznej lub e-mail.
§ 16
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r.
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§ 17
Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innemu podmiotowi.

§ 18
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia.
3. Za zgodą stron, umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
§ 19
1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 20
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla Zamawiającego.
§ 21
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI:
Zał. Nr 1- Rozliczenie zbiorcze.
Zał. Nr 2- Karta realizacji usług opiekuńczych w miesiącu.
Zał. Nr 3 - Wykaz osób u których usługi nie były świadczone.
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Zał. Nr 4 - Wykaz osób i ich kwalifikacji, które świadczą usługi opiekuńcze.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

1)uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza:
17. 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:
1. samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych
i porządkowych,
w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
2. dbałość o higienę i wygląd,
3. utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu
nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
4. wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
5. korzystanie z usług różnych instytucji,
18.
interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
1. pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo
specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne,
rozmowy terapeutyczne,
2. ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
3. doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której
członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych
usług,
4. kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
5. współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby
chorującej, niepełnosprawnej,
19.
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
1. w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
2. w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
20.
wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
1. 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,
2. w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
3. w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w
kontaktach z pracodawcą,
4. w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej
braku,
21.
pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
1. nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
2. pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
22

3. zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz
usamodzielnianie finansowe;
2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
22.
23.

pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań
diagnostycznych,
24.
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
25.
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych
skutków ubocznych ich stosowania,
26. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w
użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów
ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
27.
pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
28.
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.3)):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji
ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologicznopedagogicznego 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 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.4)).
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WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKOW WYKONAWCY:

1. Specjalistyczne usługi 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, fizjoterapeuty.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy 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.

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.

Osoby

świadczące

specjalistyczne

usługi

dla

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie
prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie
specjalistycznych usług.
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