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GOPS 3421/1/2018
Zapytanie Ofertowe Na Wykon}rvanie SpecjalisĘcznych Uslug opiekuńczych

1pkt' 8 ustawy z dnia 29 stycnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t'j' DZ. U'
późn.
zn') Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Wqpielsku zaprasza do
z 2013 poz. 907, z
złożenia ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w niejscu zamieszkania'
Ill auiqzku z art.

Ztłkres usług określaRozporzqdzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września2()05 r.
sprałie specj alistycznych usłu4 opiekuńczych ( Dz.U' 189 poz' 1598 z późn. znl')'

*-

Zamarviający:

Gninny ośrodek Porr-rocy Społecznej w Wąpielsku
l'rzerlmiot zamówienia:
Świadczenie SpecjaliStycZnycb usfug opiekuńczych przez t€rapeutę integracji sensorycznej dla
trzylelrriego dziecka z autyzmem w wymiarze 4 godziny Ęgodniowo w miejscu zan]ieszkania - tj' lla
tcrcnie Gminy Wąpielsk.
Termin realizacji zamówienia:
styczeli 2018 r' do grudzień 2018

r.

Tryb postępowania:
lozpoznanie cenowe

Niczbędne wyrnagania:
Wynlagane wykształcenie w kierunku teraneuĘ integracji sensorycznej

Wymagania dodatkowe:

.
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Wylnagane wykształcenie w kierunku terapeuty integracji senSorycZnej;

mile widziane dodatkowe kursy oraz doświadczenie zawodowe w zakresie terapii integracji
sensolycznej oraz pracy z dziećm|.
prarvo jazdy.

Wvmagane dokumenĘ:

l.
2'
3.
4.
5.
6'
7.

ofer1a cenowa za wykonylvanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ( w cenę
godziny należy wliczyó koszt dojazdu)
Dokumcnt potwierdzający wyksźałcenie(kserokopia)
Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje iuniiejętności (kserokopie)
Doktrlneltt ponĄ ierdzając) doślr iadczenie w prac) \Ą zakresie terapii integrar'ji 5cn5or)clnej ora/
pracy z dzieckiern (kserokopia)
oświadczerrie o pełriej zdolności do czynności prawnycl-t ikorzystaniu w pełni z prarv publicznych
oświadczenie o niekaralności za plzestępstwo popełnione umyślrrie, ścigane z oskarżenia
publicznego.
oświadczęnie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z ustawy z dnia 29 sierpnia
1991

r.

Sposób przygotowania oferty.
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ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA'',

ofertę należy składaó lub przesłać do dnia 19.0l.20l8 r. do godz. 10:00 na adres: Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wąpielsku,
Wąpielsk 59 D,8'1-33't Wąpielsk

Na kopercie należy umieśció napis: ,' Zapytanie ofeńowe terapeuta integracji sensorycznej',
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka lub pod numerem telefonu
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oferty, które wpĘnq po terminie nie będq rozpatrywane'

