
Brzeszcze, dn. 05.03.2019r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: ops@brzeszcze.pl 

 

Zapytanie o oszacowanie wartości usług 

 

Przedmiot zamówienia: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w miejscu ich zamieszkania – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.)  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w związku z koniecznością oszacowania wartości 

zamówień zwraca się z prośbą o określenie potencjalnej możliwości realizacji i wycenę wykonania 

niżej wymienionych usług:  

1. Rehabilitacja ruchowa metodą Vojty. 

Szacowana łączna ilość godzin: 80 (2 godziny w tygodniu, w godzinach 

popołudniowych, w tym sobota) 

  

2. Rehabilitacja metodą McKenzie. 

Szacowana łączna ilość godzin: 80 (2 godziny w tygodniu, w godzinach 

popołudniowych w tym sobota) 

 

 

3. Rehabilitacja mięśniowo – powięziowa. 

Szacowana łączna ilość godzin: 40 (1 godzina w tygodniu, w godzinach 

popołudniowych) 

 

4. Rehabilitacja w kombinezonie Dunag/Adeli. 

Szacowana łączna ilość godzin: 40 (1 godzina w tygodniu, w godzinach 

popołudniowych) 

 

5. Zajęcia - komunikacja alternatywna. 

Szacowana łączna ilość godzin: 40 (1 godzina w tygodniu, w godzinach 

popołudniowych) 

 

6. Asystent osoby niepełnosprawnej. 

Szacowana łączna ilość godzin: 400 (10 godzin tygodniowo, w godzinach 

popołudniowych w tym sobota) 

 
Odbiorca usług: dziecko. 

Przewidywany termin realizacji: IV 2019 r.- XII.2019 r.  

 

Wymagane kwalifikacje osób wykonujących ww. usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r. 

(Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) tj.: 
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§ 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. 

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. 

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. 

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą 

posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności 

społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. 

Osoby realizujące usługi muszą posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności, doświadczenie i 

wykształcenie oraz uprawnienia niezbędne do realizacji wymienionych usług . 

 

Forma umowy: cywilno – prawna. 
 

Szacowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją usługi w 

tym materiały niezbędne do ich realizacji. 

Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu oszacowania 

wartości zamówienia. Na jego podstawie nie będzie dokonywany wybór wykonawcy. 

Udział w szacowaniu wartości nie dotyczy wykonywania czynności związanych 

z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 W załączonym  formularzu prosimy o wycenę tylko tych usług które jesteście Państwo w stanie 

zrealizować tzn. posiadacie odpowiednie wykształcenie, uprawnienia, umiejętności, wiedzę i 

doświadczenie do ich realizacji,  w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w cytowanym 

powyżej rozporządzeniu, pozostałe proszę pominąć wykreślając.  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza z wyceną i przesłanie 

na adres e-mail: ops@brzeszcze.pl lub przedłożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 

ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika, wejście od strony placu targowego),  Sekretariat – pok. nr 207 

piętro II, do dnia 11.03.2019 r. 
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Informacje dotyczące w/w zapytania o wycenę usługi można uzyskać pod nr telefonu: 667 309 211, 

32/ 737 19 19. 

Pytania można kierować również na adres e-mail ops@brzeszcze.pl 

Informacja 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 

RODO informuję, że: 

1)  administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia  

jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze;  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: e-mail: 

iod.ops.brzeszcze@gmail.com 

3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – szacowanie 

wartości zamówienia – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - mieszkańców gminy Brzeszcze - obowiązek 

podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 

Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) dane osobowe z postępowania  będą przechowywane przez okres 10 lat. 

6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 

a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b)  prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych 

osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;  

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - 

narusza przepisy RODO. 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

(-) mgr Elżbieta Krzak 
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Odpowiedź na zapytanie o szacowanie wartości usług 

Przedmiot zamówienia: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w miejscu ich zamieszkania - mieszkańców gminy Brzeszcze. 

Dane potencjalnego oferenta:…………………………………………………................................. 

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

telefon................................................................e-mail................................................................. 

LP USŁUGA MOŻLIWOŚĆ 

REALIZACJI W 

GODZINACH 

POPOŁUDNIOW

YCH 

MOŻLIWOŚĆ 

REALIZACJI 

W SOBOTY 

POSIADANIE  

ODPOWIEDNIEGO 

WYKSZTAŁCENIA I 

UPRAWNIENIEŃ (w 

tym zgodnie z ww. 

rozporządzeniem) 

CENA NETTO* 

ZA GODZINĘ 

ZEGAROWĄ 

CENA BRUTTO ZA 

GODZINĘ 

ZEGAROWĄ 

1 Rehabilitacja 

ruchowa 

metodą Vojty 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

  

2 Terapia 

metodą 

McKenzie 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

  

3 Terapia 

mięśniowo - 

powięziowa 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

  

4 Rehabilitacja 

w 

kombinezonie 

Dunag/ Adeli 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

  

5 Komunikacja 

alternatywna 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

  

6 Asystent 

osoby 

niepełnospra

wnej  

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

TAK / NIE 

 

  

* dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

oszacowania wartości zamówienia. 

……………………………………………………… 

data i czytelny podpis wyceniającego 


