
Włodawa, 16.04.2021 r. 
 
 

INFORMACJA 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie poszukuje wykonawców 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich 
zamieszkania, w ramach których będą realizowane zajęcia z dzieckiem w następujących 
formach: 

1) terapia behawioralna, 
2) terapia logopedyczna, 
3) terapia integracji sensorycznej, 
4) terapia dziecka z autyzmem z sensoplastyką, 
5) hipoterapia. 
 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolny rodzaj zajęć z zastrzeżeniem, 

że osoba świadcząca specjalistyczne usługi dysponuje kwalifikacjami odpowiednimi do 
rodzaju wskazanych zajęć. 

 
I. Opis przedmiotu usługi. 

 
1. Zakres usług świadczonych przez wykonawców: 

1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia 
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności 
społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach 
życiowych, w szczególności takich jak: 
 samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, 

w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, 
 dbałość o higienę i wygląd,  
 utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy 

oraz ze społecznością lokalną, 
 wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 
 korzystanie z usług różnych instytucji; 

2) usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) poprzez współpracę ze specjalistami 
w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego 
zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych 
usług;  

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, 
jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685). 

 
2. Specjalistyczne usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, tj. na 

terenie gminy Włodawa. 
 
 



3. Godzina specjalistycznej usługi jest godziną zegarową liczoną, jako faktycznie 
przepracowany czas w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, bez czasu dojazdu lub 
dojścia do miejsca realizacji zadania. W przypadku, gdy ilość wykonanych godzin 
specjalistycznych usług będzie mniejsza niż liczba godzin określonych w decyzji (zleconych 
do realizacji), Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie za faktyczną liczbę wykonanych 
godzin specjalistycznych usług. 

 
4. Liczba osób do objęcia pomocą w formie specjalistycznych usług, na dzień sporządzenia 

informacji, wynosi 2. 
 
 

II. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). 

 
1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje 

do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, 
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki 
środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego 
zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne 
usługi. 
 

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą 
posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 
1) szpitalu psychiatrycznym, 
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami 

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, 
5) zakładzie rehabilitacji, 
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 

3. Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą: 
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw 

publicznych, 
2) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwa skarbowe, 
3) nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na 
tle seksualnym (Dz. U. z 2020, poz. 152), w bazie danych:  
 rejestru z dostępem ograniczonym lub 
 rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej                                 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała orzeczenie o wpisie w 
Rejestrze.  

4) nie mają orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
dotyczącym wymienionych zadań 
 
 
 



4. Poza kwalifikacjami do wykonywania zawodu, Wykonawcy muszą dysponować 
kwalifikacjami do prowadzenia 
1) terapii behawioralnej 
2) terapii logopedycznej, 
3) terapii integracji sensorycznej, 
4) terapii ręki (sensoplastyki), 
5) hipoterapii. 

 
III. Zobowiązania wykonawcy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi samodzielnie i nie powierzy jej  wykonania 

osobom trzecim. 
 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji 
merytorycznej z realizowanego zadania, w szczególności: 
1) sporządzania indywidualnej karty klienta, w tym opracowania oceny funkcjonowania 

społecznego oraz planu działań i realizacji zadań terapeutycznych, dla każdej osoby 
korzystającej z pomocy w formie usług, 

2) dokonywania okresowych ocen efektów świadczonych specjalistycznych usług, 
indywidualnie dla każdej osoby korzystającej z ww. pomocy, przy czym pierwsza ocena 
powinna być sporządzona po upływie 4 miesięcy, druga na zakończenie realizacji usług, 

3) prowadzenia miesięcznych kart czasu pracy będących potwierdzeniem zrealizowanych 
specjalistycznych usług. 

 
3. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość świadczonych usług specjalistycznych. 

 
4. Ośrodek ma prawo, na każdym etapie realizacji usługi, do kontroli sposobu jej wykonania, 

w miejscu jej realizacji. 
 

IV.  Wymagane dokumenty. 
 

1. Dokumenty powinny zawierać: 
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), 
2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w rozdziale II ust. 

1 i 4, 
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 

informacji (zaświadczenie od pracodawcy lub kopia świadectw pracy bądź inny 
dokument, z którego wynika charakter jednostki i okres zatrudnienia), 

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o którym mowa w rozdziale 
II ust. 3 pkt 1 (załącznik nr 1 do informacji), 

5) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w rozdziale II ust. 3 pkt 2 informacji 
(załącznik nr 2 do informacji), 

6) oświadczenie o dot. Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym 
mowa w rozdziale II ust. 3 pkt 3 informacji (załącznik nr 3 do informacji), 

7) oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej, w tym braku orzeczonego zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w rozdziale II ust. 3 pkt 4 
(załącznik nr 4 do informacji), 

8) podpisaną „klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych” 
(załącznik nr 5 do informacji). 

 
2. Wszystkie dokumenty powinny być połączone w sposób trwały, uniemożliwiający ich 

dekompletację.  



 
3. Kopie dokumentów dołączonych do oferty musza być opatrzone dopiskiem lub pieczęcią 

o treści „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej we Włodawie może zażądać dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy przedstawiona 
przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
 

4. Dokumenty w języku obcym musza być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

5. Dokumenty powinny się znajdować w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: 
„Oferta na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w miejscu zamieszkania” oraz rodzaj zajęć. 
 

V. Termin i miejsce składania dokumentów. 
 

Przygotowaną dokumentację zgodnie z ustaleniami niniejszej informacji należy złożyć                   
w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30 w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 
22-200 Włodawa, w godzinach urzędowania lub przesłać drogą pocztową na powyższy 
adres (za termin złożenia dokumentów uznaje się termin dostarczenia do GOPS). 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (82) 57-23-945. 

 
VI. Inne postanowienia. 

 
1. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 152), przed nawiązaniem z osobą 
stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej                               
z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi 
pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do 
uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem 
ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej                           
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie                            
w Rejestrze.  
W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed zawarciem umowy                             
z Wykonawcą na realizację przedmiotu niniejszego ogłoszenia, do pobrania danych 
pozwalających na spełnienie powyższego obowiązku. 

2. Informacja o poszukiwaniu wykonawców specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania zostanie umieszczona na stronie 
internetowej GOPS Włodawa http://www.gops-wlodawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń 
w budynku Ośrodka. 
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