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Zapytanie ofeńow€

Na wykon}rłanie SpecjalisĘcznych Usług opiekuńcrych

zwiqzku z art. 1pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U.
z 2()13 poz' 907, z późn' zn.) Kierownik Gminnego ośrodkaPomocy Spolecznej w Wqpielsku zapra'sza do
zlożeniu ofert na świadczenie specjaliłycznych usług opiekuńczych w miejscu zaruieszkania.
II/

Zakres usług określa Rozporzqdzenie Minisba Polilyki Społecznej z dnia 22 września2005
( Dz'U. 189 poz. I598 z późn' zn.).

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

r

v,

Zamawiający:
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku

l'rzcdmiot zamówienia:
Śrł'iadczenie specjalistyczriych usług opiekuńczych przez logopedę dla trzyletniego dziecka z autyzmelll w
rvynriarzc 2 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania _ tj. na terenie Gminy Wąpielsk.

'l'crmin realizacji zamólr ienia:
styczeli 201 8 r. do grudzień 20l 8

r.

'I'ryb ptlstępowania:
rozpoznanie cenowe

Niezbędne wymagania:
Wynlagane rvyksaałcęnie w kierunku logoneda

Wymagania dodatkowe:

.
o

wymagane wyksŹałcenie w kierunku logopeda;
nrile widziane dodatkowe kursy oraz doświadczenie zawodowe w zakresie logopedi oraz pracy z

dziećmi:

.

prawo jazdy.

Wymagane dokumenĘ:

1. ofefta ccnowa za wykonyrłanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuliczych ( w cenę
godziny należy wliczyć koszt dojazdu)
2. l)okumerrt potwieldzający wyksŹałcenie (kserokopia)
3. Inne dodatkowe dokurnenty potrvierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności(kserokopie)

4.

Dokument potwierdzający doświadczenie w pracy w zakresie logopedi oraz pracy z dzieckieln
(kserokopia)
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych ikorzystaniu w pełrri z praw publicznyclr
6. oświadczerrie o niekaralności Za przestępstwo popełnione umyślnie,ścigane z oskarżenia
publicznego.
7. oświadczeriie o wyrażeniu Zgody na przetwarzanie danych osobowych z ustawy Z dnia 29 sierpriia
1997

r.

Sposób prz1 golowania oferty.
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ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA",

ofertę należy składaó lub przesłać do dnia l9.0l'2018 r. do godz' 10:00 na adres: Gminny ośrodek
Pomocy Społecznej w Wąpielsku,
Wąpielsk 59 D' 81-337 Wąpielsk
Na kopercie należy umieścićnapis:

,,

Zapytanie ofeńowe - logopeda''

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka lub pod numerem telefonu

730

802- 729.

oferty, które wpĘnq po terminie nie będq rozpaflwane.

