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Wąpielsk, dnia 09.02.2018

r.

GOPS 3421/5/2018
Zapytanie ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług opiekuńczych
W zwiqzku z alt. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2001 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017 poz. 1579.) Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Wqpielsku zaprasza do złożeniaoferl
na świldczenie Specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zakres usług określa Rozporzqdzenie Ministfa Polityki Społecznej z dnia 22 wrze'śnia2005
specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U' 189 poz' 1 598 z późn' zm.)'

r

w sprawie

Zamawiający:
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych _ rehabilitacja ruchowa dla czteroletniego dziecka z
zespołem nróżdżkowym, encefałopatią geneĘlcznie uwarunkowaną oraz zaburzeniami równowagi w
wymiarze 3 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkarria tj. na terenie Gminy Wąpielsk.

Termin realizacji zamówienia:
rnar'zec 2018

r do grudzień 2019

r'

Tryb postępowania:
rozpoznanie cenowe

Niezbędne wymagania:
Wyrragane wykształcenie w kierunku rehabilitacji bądŹ fizjoterapii

Wymagania dodatkowe:

.
o
o

wymagane wykształcenie w kierunku rehabilitacji(min.

1

rok);

mile i.vidziane dodatkowe kursy w zakesie fizjoterapii i rehabilitacji z dzieón|,
prawo jazdy.

Wymagane dokumenĘ:

1. oferta cenowa za wykonyrvanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekrrńczych ( w cenę
godziny należy wliczyć kosŹ dojazdu)
2. Dokument potwierdzający wyksżałcenie (kserokopia)
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętrrości (kserokopie)
4. Dokunłerit potwierdzający doświadczenie w pracy w zakesie rehabilitacji(kserokopia)
5. oświadczenie o pełnej Zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
6. oświadczenieo niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia
publicznego.

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
1997 r.

danyclr osobowyclr z Llstawy Z dnia Ż9 sierpnia

Sposób przygotowania ofe|ty.

.
.
.
.

ofetę należy sporządzić na załączonym druku,,OFERTA',
ofeńę należy składać lub przesłaó do dnla Ż3 '0Ż'Ż018 r. do godz. 10:00 na adres: Gminny ośrodek
Pomocy Społecznej w Wąpielsku,
Wąpielsk 59 D'87-337 Wąpielsk
Na kopercie naleĄ umieśció napis: ,' Zapytanie ofeńowe - rehabilitant''

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka lub pod numerem telefonu 730 _ 802- 729.
oJerty, które wpłynq po terminie nie będq rozpah1nłclne.

Załącznlk nr

1 do

zapytania ofertowego

Nazwa llykunawcy.

Adre' ...................

Telefon. [aAs:

O FE RTA
dla ośrodkaPomocy Społecznej w Wąpielsku
odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z łlnia 29 stycznia 200,lr.
Prawo zamówień publicznych, dotyczącego:
(p r ze d miot za

mów

i en

ia)

składam niniejszą ofertę:

I.

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, Zgodnie Z wymogami zamawiającego
cenę brutto:
słownie:

II'
n.

oferujemy termin realizacji Zamówienia Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego wanrnki.

osoby upowaznionę do kontaktów z Zamawiającym w niniejszym postępowaniu to:
tel.

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

fax: ..................-

tel. kom.

Świadomy konsekwencji wynikających z art' 24 tlst' 2 Ustawy P.z.p. i irrnych odrębnych
przepisów, potwierdzając prawdziwośó informacji, niniejszą oferlę składam:

/miejscovość, data/

lpodpis/

(miejscowość i data)

(nazwisko i imię)

(adres zamieszkania)

OSWIADCZENIE
oświadczam, że nie byłem(am) karany(^) za przestępstwo popełnione

umyślnie ścigane z oskarż€nia publicznego lub umyślne przestępst\ o skarbowe.

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 f l
kodeksu karnego - ,'Kto składajqc zeznąnie majqce służyćza dowód w postępowaniu
sqdowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustąwy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbalłienią wolności do lat 3" _ (Dz U z 1997 r. Nr BB'
poz' 553 z późn. zm.).

(czlel-ny podpis)

Imię i nazwisko

PESET,

Miej sce zamieszkania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji
Wyrazam zgodę na ptzetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w przedstawionych
przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekutacj i _
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych @z' U. z 2076 r.

poz.922 )

(miejscowośó' data)

(podpis)

,

OSWIADCZENIE

oŚwiadczam, Źe nie posiadam

/

posiadam*) pełną zdolnośó do czynności prawnych

oraz korzystania z pełni praw pub1icznych.

(podpis )

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności kamej Z art' 233 Kodeksu Kamego

''Kto

składając zemanie mające sŁL!Żyć Za dowód

w postępowaniu sądowyn lub innym

postępowaniu

prowadzonyłn na podstawię ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3".

*) niepotrzebne

skeślić

