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Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Godziesze Wielkie, dn. 27.04.2017r. 

 

Zaproszenie do składanie ofert na 

Pełnienie funkcji  opiekunki osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych w celu zwiększenia liczby 

usług opiekuńczych świadczonych w gminie o dodatkowe usługi w związku z realizacją przez Gminę 

Godziesze Wielkie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich projektu 

partnerskiego "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Zamawiający: 

Gmina Godziesze Wielkie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, 

Ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekunki osób niepełnosprawnych/ 

niesamodzielnych, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w celu zwiększenia 

liczby usług opiekuńczych świadczonych w gminie o dodatkowe usługi (do 100 godzin miesięcznie) . 

Usługi będą świadczone na rzecz różnych osób, w różnym czasie i w różnym zakresie. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 

przeprowadzania rozeznania rynku. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 
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Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 

CPV: 85.31.20.00-9 - usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych 

Osoba uprawniona do kontaktów  

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: Barbara Cebulska,               

tel. 62 7611478, e:mail: gopsgodziesze@vp.pl 

Termin realizacji zamówienia: 

Od maj 2017 do grudzień 2018  

Miejsce wykonywania pracy:  

teren Gminy Godziesze Wielkie, usługi świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkiwania 

świadczeniobiorcy. 

Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

Zawarcie umowy:  

Zamawiający zawrze umowę zlecenie z Wykonawcą, który zostanie wybrany w postępowaniu 

ofertowym. 

Do składania ofert zapraszamy wykonawców, którzy: 

a) posiadają kwalifikacje, umiejętności oraz udokumentowane co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w pełnieniu funkcji opiekunki osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych, 

b) posiadają prawo jazdy kat. B (brak możliwości zwrotu kosztów dojazdu), 

c)  są w pełni dyspozycyjne. 
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Opis sposobu przygotowania dokumentów aplikacyjnych: 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z kwestionariuszem osobowym stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zaproszenia. 

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez składającego. 

3. Do oferty należy dołączyć:  

- cv i list motywacyjny 

- dokumenty potwierdzające doświadczenie w pełnieniu funkcji opiekunki osób 

niepełnosprawnych/niesamodzielnych (na łączny okres co najmniej dwóch lat), 

- kserokopie prawa jazdy kat. b 

4. dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) 

(Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

Termin i miejsce składania formularzy: 

Oferty proszę składać do 9 maja 2017r., do godziny 12.00, w siedzibie partnera projektu: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wykonywanie usług opiekuńczych”.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich 

ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Wielkie 

Tel.: 62 7611478 

gopsgodziesze@vp.pl 

fax: 62 7611478 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana w 

postępowaniu oraz zamieści tą informację  na swojej stronie internetowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych. 
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