
Zał. nr 2 do  Zarządzenia nr 1/2009 
Dyrektora MOPS w Sierpcu  z dnia  05.01 2009 r. 

 
OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT 

DYREKTORA MIEJSKIEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
Sierpc, ul. Armii Krajowej 1a tel. / 024 / 275-46-44  fax. /024/ 275-46-44 

ogłasza konkurs ofert  na świadczenie w miejscu zamieszkania  specjalistycznych usług 
opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta 

Sierpca 
 

Zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będące przedmiotem konkursu ofert, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z 
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. nr 189, poz. 1598 ze zmianami)  
obejmuje: 
 
1)  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia, w tym zwłaszcza: 

a)    kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb Ŝyciowych i 
umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i 
rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności 
społecznych oraz wspieranie, takŜe w formie asystowania w codziennych 
czynnościach Ŝyciowych, 

b)    interwencje i pomoc w Ŝyciu w rodzinie,  
c)    pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,  
d)    wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,  
e)    pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,  

2)  pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 
a)    pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 
b)    uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 
c)    pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 
d)    pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków 

ubocznych ich stosowania, 
e)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w uŜyciu 
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a 
takŜe w utrzymaniu higieny, 

f)    pomoc w dotarciu do placówek słuŜby zdrowia, 
g)    pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 

3)  rehabilitacja fizyczna i 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. Nr 210, poz. 2135, z późn. 
zm.): 
a)    zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub 

fizjoterapii, 
b)    współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i 

edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby 
korzystającej ze specjalistycznych usług; 

4)  pomoc mieszkaniowa, w tym: 
a)    w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 
b)    w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier 

architektonicznych, 
c)    kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem 

domu; 



5)  zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeŜeli 
nie mają moŜliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. 
zm.). 

 
 
Terminy i warunki realizacji zadania 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone na podstawie zlecenia Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu,  w układzie godzinowym, indywidualnie dla kaŜdego 
z podopiecznych,  w dni powszednie, a w razie potrzeby równieŜ w ramach dyŜurów  
sobotnio-niedzielnych i w święta. Przewidywana liczba godzin usług opiekuńczych w roku 
2009  wynosi  około 4.220 godzin rocznie tj. 351 godzin miesięcznie. Usługi wykonywane 
będą przez okres od 15 marca  2009 roku do 14 marca 2011 roku. Przewiduje się, Ŝe na 
realizację zadania w 2009 roku zostanie przeznaczona kwota 38.000 zł 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty pisemne- wstępne (bez podawania ceny) naleŜy składać  w sekretariacie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1A w zaklejonych kopertach z 
adresem i telefonem kontaktowym i z napisem „KONKURS NA ŚWIADCZENIE  
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA”. Termin składania ofert wstępnych: 
17 lutego 2009 roku do godz.  9.00. (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu). 
 
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: 
Otwarcie ofert wstępnych: dnia  17.02.2009r. godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego. 
 
Informacje o realizacji zadania w roku poprzednim 
Koszt zadań zleconych podmiotom uprawnionym do realizacji w 2008 roku wyniósł 50.600 
złotych. 
Polski Czerwony KrzyŜ w Sierpcu wykonał specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi  na kwotę 50.600 złotych. 
 
Osoba upowaŜniona do udzielania wyjaśnień:  mgr  Maria Jankowska – Miejski Ośrodek 
Pomocy społecznej w Sierpcu ul. Armii Krajowej 1a tel. 024  275-46-44. 
 
Szczegółowe informacje o trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu   wyboru oferty 
moŜna otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sierpcu  ul. Armii Krajowej1a. Podmiot zlecający zadanie zastrzega sobie 
prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert a takŜe o zmianie 
terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 
 


