
 Byczyna, dnia 20 grudnia 2018 r 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

 

I. Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, ul. Kluczborska 4A/4, 46-220 Byczyna. 

II. Podstawa prawna udzielania zamówienia:  

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi polegających na terapii zaburzeń mowy (zajęcia logopedyczne).  

IV. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena (najniższa cena za 1 godzinę świadczenia usług 

wskazanych w pkt II). 

V. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2019 – 31 grudzień 2019 

VI. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy: 

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: logopedy (osoba, która ukończyła studia 

magisterskie lub podyplomowe w zakresie logopedii) 

oraz 

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek: 

a. szpitalu psychiatrycznym, 

b. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

c. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami 

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 

d. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, 

e. zakładzie rehabilitacji, 

f. innej jednostce niż wymienione w pkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta cenowa powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (Załącznik 1). 

2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w punkcie V wraz z ofertą cenową 

należy złożyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie. 

3. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Byczynie ul. Kluczborska 4A/4 lub drogą pocztową na dres: Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Byczynie  ul. Kluczborska 4A/4 , 46-220 Byczyna z dopiskiem na kopercie „Oferta 



cenowa na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych - logopeda” 

VIII. Termin złożenia oferty: 

Oferty należy składać w terminie do 28-12-2018 r. do godziny 10:00. 

IX. Informacje dodatkowe: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-12-2018 r. o godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego. 

Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia 

umowy z Wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

……………..., dnia……………

     

     

   

         

        

       Ośrodek Pomocy Społecznej 

       ul. Kluczborska 4A/4 

       46-220 Byczyna 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia: 

specjalistycznych usług opiekuńczych - logopeda 

 

składam ofertę następującej treści: 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto……………zł za 1 godzinę świadczonych usług.  

Słownie……………………………………………………….. 

 

2.Nazwa i adres WYKONAWCY…………………………………………….……………….. 

 

3. Oświadczam, że : 

w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

              ………………………………. 

              WYKONAWCA 


