Dębowa Łąka, dnia 30-03-2021r.

Zapytanie Ofertowe Nr 3/2021/SUO
Gmina Dębowa Łąka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące reprezentowana
przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące zaprasza do
złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:
ŚWIADCZENIE W 2021 R. SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Postępowanie prowadzone jest na podstawie z art.138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
I. Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące
87-207 Dębowa Łąka 38
tel. 56 6884 913
e-mail: gops.@ugdl.pl
II. Przedmiot zamówienia:
1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci w zakresie :
- rehabilitacji ręki;
2. Wykonawca
Zamawiającego.

będzie świadczył

usługi w liczbie godzin odpowiedniej do potrzeb

3. Wykonawca będzie świadczył usługi na rzecz dzieci, którym przyznano

pomoc w formie

specjalistycznych usług opiekuńczych w formie decyzji.
4. Wykonawca będzie świadczył usługi w miejscu zamieszkania dziecka na terenie Gminy Dębowa
Łąka.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie rozliczane za okresy miesięczne kalendarzowe
i stanowić będzie iloczyn liczby godzin świadczonych usług i stawki za 1 godzinę usług z oferty
Wykonawcy .

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od 12 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r
IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
Oferty mogą złożyć wykonawcy, którzy :
1) spełniają wymagania lub dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w § 3
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598, z późn. zm.), w
tym posiadać kwalifikacje do wykonywania terapii ręki.
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: osobiście,
pocztą lub poczta elektroniczną; gops@ugdl.pl
2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 9 marca 2021 r. do godz. 10:00.

3) Stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę świadczonych usług należy podać w „Formularzu
Ofertowym”.
4) Do oferty należy dołączyć :
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe
3) formularz ofertowy.
VI. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz
odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.
VIII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

IX. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Ewa Orszt 56 6884912, Izabela Ozorowska 56 6884913.
X. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębowej Łące
(-)
Ewa Orszt

