
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku 

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekunki środowiskowej realizowanych w formie indywidualnych 

spotkań dla opiekunów osób niesamodzielnych, uczestników projektu Samodzielni. 

Celem projektu „Samodzielni” jest zwiększenie kompetencji i wsparcie osób sprawujących opiekę nad 

niepełnosprawnymi, długotrwale chorymi członkami rodziny oraz poprawa jakości życia pozostających pod ich opieką 

osób chorych i niepełnosprawnych. 

ZAKRES USŁUGI I MIEJSCE ŚWIADCZENIA 

1. Usługa obejmuje przeprowadzanie indywidualnych spotkań szkoleniowych - dla opiekunów osób 

niesamodzielnych ze względu na chorobę lub wiek - służących przekazaniu wiedzy z zakresu opieki, udzielaniu 

instruktażu bezpośrednio przy łóżku chorego oraz ćwiczeniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych 

koniecznych do wykonania na rzecz osób przewlekle chorych, a także wspieraniu w sytuacji zmian w organizacji 

czasu i przestrzeni spowodowanych nową sytuacją, tj. opieką nad chorym. 

2. Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania uczestników (miasto Szczecinek). 

WYMAGANIA 

niezbędne 

1. Wykształcenie minimum średnie i ukończony kurs przygotowawczy do pracy w charakterze opiekunki 

środowiskowej z ukończoną minimum 80 godzinną praktyką zawodową, lub wykształcenie pielęgniarskie  

z aktualnym prawem wykonywania zawodu. 

2. Staż pracy w zawodzie minimum 3 lata. 

3. Umiejętności przydatne do realizacji tego typu usług, komunikatywność, samodzielność. 

dodatkowe 

1. Ukończone kursy, specjalizacje, szkolenia zawodowe, w tym, w dziedzinie opieki długoterminowej, medycyny 

paliatywnej. 

2. Doświadczenie w realizacji tego typu usług. 

OKRES REALIZACJI I WYMIAR USŁUG 

1. Usługi będą świadczone w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

2. Wymiar usług w okresie świadczenia łącznie wynosi do 80 godzin. 

FORMA REALIZACJI USŁUGI 

Usługa będzie świadczona na podstawie umowy zlecenia lub umowy na świadczenie usług w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Oferta na formularzu oferty. 

2. CV. 

3. Kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej/studiów wyższych. 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, prawo wykonywania zawodu, staż pracy. 

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających, ukończenie kursów, specjalizacji, szkoleń, referencje itp. 

SKŁADANIE OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA”  

i oznaczeniem oferenta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, 

w terminie do 13 grudnia 2018 r. do godziny 1500.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie obejmują całości przedmiotu zamówienia zostaną 

odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn formalnych. 

3. Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Brygida Kotschy – konsultant ds. koordynacji usług 

socjalnych, tel. 94 37 280 14 lub 94 37 280 00 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERENTA 

1. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za cały zakres usługi i posiada największe 

doświadczenie oraz umiejętności przydatne do realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. 

2. Zaoferowana cena za świadczenie usługi winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty. 

Szacunkowy zakres usług nie przekracza kwoty 30 000 euro,  

w związku z powyższym nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  


