Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku
zaprasza osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na świadczenie
usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas
nieobecności opiekuna faktycznego. Przewidywana liczba godzin do zlecenia ok. 1 680 godzin, w okresie VIIIXII 2019 r.
ZAKRES USŁUGI I MIEJSCE ŚWIADCZENIA
I. Usługa obejmuje.
1. Wykonywanie niezbędnych obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności
opiekuna faktycznego, w tym:
1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
− pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia,
− pomoc w ubieraniu,
− zmiana odzieży, bielizny osobistej,
− umożliwienie spędzania czasu na wózku,
2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
− zmiana pielucho-majtek, podkładów,
− pomoc w dotarciu do toalety,
− higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
3) dopilnowanie przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami,
4) monitorowanie stanu zdrowia poprzez pomiar temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp., o ile wymaga
tego stan zdrowia,
5) bieżące utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby wymagającej opieki (w czasie usługi).
6) udzielanie pomocy w kontaktach z otoczeniem np. poprzez odbieranie telefonów, wpuszczanie osób
odwiedzających itp..
2. Prowadzenie dokumentacji ze świadczonych usług.
II. Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie miasta Szczecinek.
WYMAGANIA WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGI
1. Usługi opiekuna środowiskowego mogą świadczyć:
1) osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania jednego z następujących zawodów:
− opiekunka środowiskowa,
− asystent osoby niepełnosprawnej,
− asystent lub opiekun medyczny,
− pielęgniarka,
− opiekun osoby starszej,
− opiekun w domu pomocy społecznej
posiadające minimum 12 miesięcy stażu pracy w obszarze związanym z opieką nad osobami starszymi lub
niepełnosprawnymi lub,
2) osoby posiadające wykształcenie min. zawodowe i
− ukończony kurs umiejętności zawodowych przeprowadzony według podstawy programowej kształcenia
w w/w zawodach, albo inny kurs umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w szczególności planowania, organizowania i
wykonywania podstawowych czynności domowych;
− udokumentowaną praktyką w świadczeniu usług opiekuńczych w wymiarze nie niższym niż 80 godzin
(w tym wolontarystyczną) odbytą w jednostkach świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub w
ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczym, hospicjum itp.,
posiadające minimum 12 miesięcy stażu pracy w obszarze związanym z opieką nad osobami starszymi lub
niepełnosprawnymi.
Wszyscy kandydaci muszą spełniają jednocześnie następujące warunki:
− nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań opiekuna środowiskowego;
− nie były karane za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe;
− posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
−
zapewnienie kadry spełniającej wymagania j.w.,
− posiadanie polisy OC obejmującej zakres zlecanych usług lub wykazanie gotowości objęcia działalności
ubezpieczeniem w zakresie zlecanych usług.

− prowadzenie minimum 12 miesięcznej działalności w obszarze związanym z opieką nad osobami starszymi
lub niepełnosprawnymi.
Dodatkowym atutem będzie ukończenie kursów, specjalizacji, szkoleń zawodowych, w tym, w dziedzinie opieki
długoterminowej, medycyny paliatywnej itp.
OKRES REALIZACJI I WYMIAR USŁUG
1. Usługi będą świadczone w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r.
2. Przewidywanyy wymiar usług w ww. okresie - ok. 1 680 godzin. Istnieje możliwość świadczenia usługi
w mniejszej ilości godzin, zadeklarowanej przez Oferenta.
FORMA REALIZACJI USŁUGI
Usługa będzie świadczona na podstawie umowy zlecenia lub umowy na świadczenie usług w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
WYMAGANE DOKUMENTY
W przypadku oferty osób fizycznych
1. Oferta na formularzu oferty;
2. CV;
3. Kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły zawodowej,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, prawo wykonywania zawodu, staż pracy,
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających, ukończenie kursów, specjalizacji, szkoleń, referencje itp.,
6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zadań opiekuna
środowiskowego;
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe;
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
W przypadku oferty osób prowadzących działalność gospodarczą
1. Oferta na formularzu oferty;
2. Oświadczenie o dysponowaniu kadrą spełniającą wymagania niezbędnie do zatrudnienia,
3. Oświadczenie o prowadzeniu min. 12 miesięcznej działalności w obszarze związanym z opieką nad osobami
starszymi lub niepełnosprawnymi,
4. Poświadczenie polisy OC obejmującej zakres zlecanych usług lub oświadczenie o gotowości zawarcia umowy
polisy ubezpieczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy na wykonanie usług.
SKŁADANIE OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
i oznaczeniem oferenta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 4, 78-400
Szczecinek (w tym za pośrednictwem poczty-decyduje data wpływu), w terminie do 5 lipca 2019 r. do
godziny 1400.
2. Dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przez więcej niż jednego Wykonawcę. Składający ofertę
winien zadeklarować ilość godzin, jaką jest w stanie zrealizować w okresie trwania umowy.
2. Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Małgorzata Jabłońska – kierownik Działu Usług, tel.
94 37 280 84 lub 94 37 280 00 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 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 możliwość zaproszenia osób zainteresowanych świadczeniem usług na
rozmowę kwalifikacyjną.
4. 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.

