
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) w zw. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn.zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych na autyzm. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u 3 dzieci chorych na autyzm. 

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze u dzieci chorych na autyzm będą 
zobowiązane do wykonywania zadań z zakresu oligofrenopedagogiki, w miejscu zamieszkania 
dziecka wskazanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ilości godzin 
ustalonych przez zalecenia lekarskie nie mniej niż 1,5 godziny dziennie (90 min.), 5 razy w 
tygodniu, w miejscu zamieszkania dziecka (teren gminy Radomyśl Wielki). 
Osoba świadcząca usługi ma legitymować się wykształceniem wyższym z zakresu 
oligofrenopedagogiki oraz szkoleniem w tym zakresie zgodnie z rozporządzeniem z dnia  
22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług (Dz.U. poz. 1598 z późn.zm). 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na 
maksymalnie 2 części. 
 
2. Inne istotne warunki: 
W cenę godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do 
prowadzenia zajęć. 
Prowadzenie zajęć rozpocznie się nie wcześniej niż 1 października 2017r. (godziny popołudniowe). 
Okres na jaki będzie zawarta umowa uzależniony będzie od otrzymanych środków oraz wskazań 
lekarskich, nie dłużej jak do 31 grudnia 2017r. 
 
3. Jedynym kryterium wyboru stanowi cena. 
 
4. Informacje dodatkowe: 
- niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy 
- otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego 
- po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym 
oferentem. 
 
5. Sposób przygotowania rozeznania cenowego. 
Ofertę cenową należy sporządzić na załączonym druku OFERTA - załącznik. Ofertę cenową 
sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 
atramentem lub długopisem; winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku 
składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis 
„Specjalistyczne usługi opiekuńcze - autyzm". 
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty. 
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 32, 
39-310 Radomyśl Wielki (II piętro, pokój 15) lub pocztą na powyższy adres. 
Ofertę złożyć należy do dnia 22 września 2017r., do godz. 15.00. 
Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 
 
 
 
Radomyśl Wielki, 2017-09-01 

 
 



 
 

Załącznik 
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Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radomyślu Wielkim 

 
 

OFERTA 
 
 

Odpowiadając na skierowane do mnie zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych na autyzm, składam ofertę na wykonanie 

w/w usług w kwocie: ………………………… zł za 1 godz. (60 min) słownie: …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

.............................................. 
(podpis składającego ofertę) 


