
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza do składania ofert na 

świadczenie konsultacji psychiatrycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Szczecinku. 

 

ZAKRES USŁUGI I MIEJSCE ŚWIADCZENIA 

1. Usługa obejmuje przeprowadzanie konsultacji w indywidualnych sprawach klientów prowadzonych 

przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Szczecinku. 

2. Usługa będzie świadczona w siedzibie MOPS w Szczecinku, ul. Wiejska 4. 

 

WYMAGANIA FORMALNE 

1. Wykształcenie wyższe medyczne o specjalności: psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży. 

2. Prawo do wykonywania zawodu lekarza. 

 

OKRES REALIZACJI I WYMIAR USŁUG 

1. Usługi będą świadczone w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. 

2. Wymiar usług w okresie świadczenia wynosi do 30 godzin łącznie. 

 

FORMA WSPÓŁPRACY 

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. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw, 

zaświadczeń) potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego medycznego oraz specjalności 

z zakresu psychiatrii. 

3. Potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu lekarza. 

 

SKŁADANIE OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONSULTACJE 

PSYCHIATRYCZNE” i oznaczeniem oferenta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, w terminie do 24 stycznia 2020 r. do godziny 1400.  

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

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn formalnych. 

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. 800 – 1400. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERENTA 

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

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. 

 

 

 


