
Dobrzyń nad Wisłą, 01.12.2021 r. 

MGOPS.8281.407.2021 

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie: rehabilitacji, terapii 

logopedycznej, terapii neurologopedycznej, terapii psychologicznej, terapii 

pedagogicznej oraz terapii pedagogicznej specjalnej w ramach 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą,  wynikającymi z art. 50 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 803).   

Kierownik  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą 

zwraca się do osób chętnych z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Dobrzyń nad 

Wisłą (w miejscu jej zamieszkania) w 2022 roku. 

Charakter umowy:  umowa - zlecenie 

Zamawiający:  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, Dobrzyń nad Wisłą, 

ul. Szkolna 1, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą; tel.  54 253 05 06  lub 54 253 05 35 

Przedmiot  zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby                  

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu  zamieszkania.  

Wykaz zapotrzebowania na specjalistów z  zakresu : 

 terapii rehabilitacyjnej 

 terapii logopedycznej 

 terapii neurologopedycznej 

 terapii  psychologicznej,  

 terapii pedagogicznej 

 terapii  pedagogiki  specjalnej. 

 Do zadań osoby/wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób              

z zaburzeniami psychicznymi będzie należało: 

 uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w przypadku 

logopedy, neurologopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego oraz 

rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, w przypadku 

rehabilitanta. Usługi świadczone są w oparciu o decyzje administracyjne wydane 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą                         

w miejscu zamieszkania osób z nich korzystających. 



Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone 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 oraz z 2006 r. Nr 134, poz. 943). 

 

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2022 r. - grudzień 2022 r. 

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe 

 

Niezbędne wymagania:  

Osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.: 

      1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: 

  rehabilitanta 

 logopedy 

 neurologopedy 

  pedagoga 

  psychologa 

  pedagoga  specjalnego 

       2. Wykazać się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących placówek: 

a)  szpitalu psychiatrycznym, 

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami  

psychicznymi (tj. środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej), 

c)  placówce terapii lub placówce oświatowej (tj. przedszkole, szkoła, specjalny 

ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), do której 

uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 

d)    ośrodku terapeutyczno –edukacyjno –wychowawczym, 

e)     zakładzie rehabilitacyjnym, 

f)   innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chodzi tu o np. Agencje Służby 

Społecznej, firmy czy stowarzyszenia lub fundacje, które mają podpisane umowy                  

z OPS na świadczenie usług specjalistycznych). 

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez 

osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone 



wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 

2 i mają  zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne 

usługi,  posiadającymi wymagane kwalifikacje. 

4. Posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów 

umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. 

5. Posiadać pełną  zdolność do czynności prawnych. 

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

7. Obywatelstwo polskie. 

             8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.  

Kryteria oceny ofert: 

 cena   brutto  1  godziny ( 60 minut)  wykonywania  usług,  zawierająca  koszt  

dojazdu do miejsca zamieszkania klienta. 

Kryterium wyboru stanowi cena . 

 

Informacje dodatkowe: 

 niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy 

 otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego 

 po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie                       

z wybranym oferentem. 

 zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy 

Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę cenową należy sporządzić 

w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem 

lub długopisem; winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania 

oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis                                                                                                                                                                                        

  „Oferta rehabilitant –specjalistyczne usługi opiekuńcze”  

  „Oferta  logopeda - specjalistyczne usługi opiekuńcze”.                                                                 

  „Oferta  neurologopeda - specjalistyczne usługi opiekuńcze”.                                                                 

  „Oferta  psycholog - specjalistyczne usługi opiekuńcze”.    

  „Oferta  pedagog   - specjalistyczne usługi opiekuńcze”.                                                     

 „Oferta  pedagog  specjalny - specjalistyczne usługi opiekuńcze”.  

Wymagane dokumenty: 

1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (jak załącznik). 

2. Życiorys (CV). 



3. Dokument potwierdzający wykształcenie (ksero + oryginał do wglądu) 

4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności 

5. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 1 § 3 cytowanego 

wyżej rozporządzenia. 

6. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy. 

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw 

publicznych oraz o niekaralności za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

8. Oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane; „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb naboru w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s 1. 

Oferty można złożyć:  

 osobiście u zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, pokój nr  8 lub 6 

parter) 

 pocztą  na  powyższy adres  

 pocztą elektroniczną na adres:  mgops@dobrzyn.pl    

 

Ofertę należy złożyć do dnia:  14 grudnia 2021 r. (wtorek)  do godz. 16:00  

Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 

Wyjaśnienia uzyskać można pod  numerem telefonu    54/ 253 05 06 lub 54//253 05 35  

Osoby do kontaktu :  

Marzena Niekraś  –  Kierownik MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą           

Anna Cymerman  – Zastępca Kierownika / Pracownik socjalny 

 

 

                                                                             Kierownik  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                                              w  Dobrzyniu nad Wisłą 

                             Marzena Niekraś 

 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy (wzór) 

 


