
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                          Nowy Wiśnicz, dnia 14 września 2020 

r. w Nowym Wiśniczu  Rynek 16  

32 – 720 Nowy Wiśnicz tel. 

14 61 283 07  

e mail: biuro@mops-wisnicz.pl  

  

   

  

ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS-271-19/2020  

  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu zaprasza do 

złożenia oferty na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj.) zgodnie z art.  

4 pkt 8 tej ustawy.  

  

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu planuje udzielenie zamówienia  na  

specjalistyczne  usługi opiekuńcze,  na  podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 

Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).  

  

a) Rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych: zajęcia z fizjoterapeutą lub 

rehabilitantem medycznym dla  dziecka ur. w 2011 r. z diagnozą: wrodzone 

wodogłowie (Zespół Dandy – Walkera), Mózgowe Porażenie Dziecięce, padaczka,  

oczopląs. Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w stopniu 

umiarkowanym oraz niepełnosprawność ruchową), porusza się w ortezach.  

  

b) Zakres wykonywanych usług: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych 

funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu 

ruchowej lub fizjoterapii.                        

  

łącznie w  wymiarze:  4 godzin tygodniowo  w miejscu zamieszkania dziecka przy 

założeniu  1  godzina  =   60 minut (liczba godzin może ulec zmianie).  

  

Wymagania  :    

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.  

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

  

§  3. 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 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.  

  

2. Kod CPV: 85312500-4  Usługi rehabilitacyjne  

  

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (termin realizacji 

zamówienia może ulec zmianie)  

  

4. Kryteria wyboru: najkorzystniejsza cena.  

  

5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz.  

  

6. Oferta powinna zawierać:  

- dane teleadresowe oferenta;  

- data sporządzenia i data ważności oferty;  

- wartość przedmiotu zamówienia netto i brutto za jedną godzinę;  

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.  

  

7. Ofertę należy przesłać:  

            Pocztą/osobiście na adres:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16   

            Elektronicznie na adres: biuro@mops-wisnicz.pl do dnia 25.09.2020 r.  do godz.  

  15.00.  



8. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:  

Agata Skirło – tel.: 14 61 283 07.  

  

9. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.  

  
10. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.C., ani nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj.). Ma ono na celu rozeznanie 

cenowe rynku firm oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym 

zamówieniem.  

  

11. Odrzuceniu podlega oferta nie spełniająca wymagań określonych w zapytaniu 

ofertowym.  

  

12. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza w ocenie dokonanej 

na podstawie kryteriów określonych w pkt 4.  

  

13. Informacje o wyniku postępowania będą udzielane na wniosek podmiotów, które 

złożyły swoją ofertę.  

  

14. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się unieważnienie postępowania.  

      

  

  

     

              

    

                        KIEROWNIK  

   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   

      

   mgr Aneta Feliksiak  

  


