
 

OGŁOSZENIE  

W SPRAWIE USTALENIA WARTOŚCI  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

Znak sprawy: OPS.252.5.2020 

 

Nazwa zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS Paczków) w miejscu ich 

zamieszkania w roku 2021. 

 

Przedmiotem zamówienia jest kod CPV: 79622000-0 Usługi w zakresie pozyskiwania 
pracowników świadczących pomoc domową 
 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

Siedziba Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 

32a, 48-370 Paczków – tablica ogłoszeń - w dniu: 10.12.2020r. 

Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej http://paczkow.naszops.pl/zamowienia-

publiczne/http  w dniu: 10.12.2020 r. 

 

1. Zamawiający 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie  /w skrócie „OPS”/, 

Ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków 

w imieniu, którego występuje Dyrektor OPS 

tel. (77) 431 62 09 

fax. (77) 431 62 09 

e–mail: zamowienia@ops.paczkow.pl 

 

2. Tryb postępowania 

2.1. Zamawiający upublicznia ogłoszenie w celu zebrania ofert cenowych do ustalenia 

wartości zamówienia. 

2.2. Złożone będą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o trybie w jakim będzie 

przeprowadzone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia. 

2.3. Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zostaną powiadomieni  

o wszczęciu procedury wyłonienia wykonawcy do realizacji zamówienia.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 
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4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

5. Opis sposobu przygotowywania ofert:  

Ofertę cenową stanowiącą ustalenie wartości zamówienia można złożyć w jednej z form tj.:  

a) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub 

b) w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres 

zamówienia@ops.paczkow.pl lub 

c) faksem (z podpisami Wykonawcy) 77 431 62 09 

 

6. Termin składania  

Oferty cenowe stanowiące ustalenie wartości zamówienia należy składać do dnia 11.12.2020 

r. do godziny 12:00. 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby 

obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i przedstawić ją 

w ujęciu wartość netto + VAT (jeżeli dotyczy) = cena brutto. 

 

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:  

Monika Majkowska- tel. 77 431 62 09, e–mail: m.majkowska@ops.paczkow.pl 

 

8. Załączniki:  

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

b) Oferta cenowa 

 

/-/ Gwidon Gulanowski 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Paczkowie 
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3 

 

 

 

Zał. a) do ogłoszenia nr OPS.252.5.2020 

 

Znak sprawy: OPS.252.5.2020 

Nazwa zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS Paczków) w miejscu ich 

zamieszkania w roku 2021. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS Paczków), 

na podstawie: 

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

c) zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). 

d) art. 138o Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843) 

 

Zakres usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

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 form ie 

asystowania w codziennych czynnościach życiowych,  

w szczególności takich jak: 

 samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym 

umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, 

  dbałość o higienę i wygląd, 

 utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze 

społeczności 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, 
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 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: 

 pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

 uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 

  pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

 pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich 

stosowania, 

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków 

pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu 

higieny, 

 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 : 

 zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 

 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: 

 w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 

 w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 

 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 



5 

nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

 
 
Szacowana średnia liczba usługobiorców: 18 osób 
Szacowana liczba godzin usług - 2520 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, którą cechuje zmienność potrzeb 
klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia.  Określona liczba godzin 
świadczenia usług stanowi ich szacowną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci  
za faktycznie zrealizowane. 
 

4. Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Zał. b) do ogłoszenia nr OPS.252.5.2020 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Paczkowie 

ul. Wojska Polskiego 32a 

48-370 Paczków 

Znak sprawy: OPS.252.5.2020 

 

Nazwa zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS Paczków) w miejscu ich 

zamieszkania w roku 2021. 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

……………………………… 

(miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................  

 

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................................  

 

Telefon: ………………………….. e-mail: ………………………………… 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę  nie większą niż 

…………………………… zł brutto zł słownie ……………………………………………………………zł 

2. Cena, o której mowa w pkt. 1 wynika z iloczynu kwoty jednostkowej  brutto za 1 godzinę 

świadczenia usług specjalistycznych, tj. ……………………..zł  

i liczby godzin świadczenia tych usług, tj. 2520 godzin. 

 

 

 

……………………………………………. 

Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

Niniejsza oferta będzie stanowiła jedynie podstawę do ustalenia wartości zamówienia. Postępowanie  

w tym zakresie zostanie ogłoszone w późniejszym terminie, niezwłocznie po ustaleniu wartości 

zamówienia. 


