
Rudnik nad Sanem, dnia 02.04.2014 r. 

 

OPS.111.1.2014 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na świadczenie usługi asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Rudniku nad Sanem 

 

I.  Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem 

ul. Kilińskiego 19 , 37- 420 Rudnik nad Sanem 

Regon: 005660468  NIP:865-10-17-253 

ops@opsrudnik.pl  e-mail : kierownik@opsrudnik.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem, 

którego szacunkowa wartość wynosi nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 14 000 euro. (art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych), wobec czego 

zamawiający udziela zamówienia po dokonaniu rozeznania cenowego zgodnie z instrukcją 

udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny dla 10 wskazanych 

przez Zamawiającego rodzin. Łączny wymiar czasu świadczenia usług asystenta 

rodziny w 2014 roku wynosi nie mniej niż 1340 godzin zegarowych.  

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

85300000-2 -Usługi pracy społecznej i podobnej  

3. Termin realizacji zamówienia:  

2 maja do 31 grudnia 2014 roku.  

4. Wymiar świadczonych usług przez asystenta rodziny:  

Wsparcie asystenta rodziny będzie kierowane do 10 rodzin wytypowanych przez 

pracowników socjalnych przez okres 8 miesięcy. Miesięczny wymiar czasu 

świadczenia usług asystenta rodziny wyniesie średnio 168 godzin zegarowych z 10 

rodzinami. Liczba godzin pracy w poszczególnych rodzinach będzie ustalana 

indywidualnie na podstawie planu pracy, przy czym łącznie wyniesie nie mniej niż 

1 340 godzin zegarowych przez 8 m-cy dla 10 rodzin.  

mailto:kierownik@opsrudnik.pl


5. Godziny świadczonych usług przez asystenta rodziny oraz dni:  

Usługi powinny być wykonywana w godzinach od 8 do 20 w miejscu zamieszkania 

rodziny lub miejscu wskazanym przez rodzinę, w tym również w czasie towarzyszenia 

rodzinie z zakresie załatwiania niezbędnych spraw i czynności wspierających. Praca 

wykonywana głównie od poniedziałku do piątku, przy czym może być świadczona 

również w soboty i niedzielę.  

6. Miejsce świadczenia usług przez asystenta rodziny:  

Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w miejscu 

zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę, w tym również w czasie 

towarzyszenia rodzinie w zakresie załatwiania niezbędnych spraw i czynności 

wspierających. Z tym, że teren świadczenia usług asystenta rodziny może obejmować 

wszystkie sołectwa Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem tj. Kopki, Chałupki, Przędzel, 

Przędzel Kolonia, co uzależnione będzie od faktycznego miejsca zamieszkania 

rodziny. Wykonawca szacując cenę za godzinę pracy powinien uwzględnić 

również ewentualny koszt dojazdu do wytypowanej rodziny i wypełniania 

niezbędnych dokumentów do rozliczenia świadczenia usług Asystenta rodziny. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem nie będzie zapewniał transportu w 

tym zakresie ani pokrywał kosztów dojazdów do miejsc świadczenia usług asystenta 

rodziny.  

 

7. Zadania Asystenta rodziny zgodnie z art. 15 ustawy zgodnie dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z 29 stycznia 

2013 roku poz. 135): 

1) opracowanie i realizacja planu pracy we współpracy z wytypowaną rodziną 

i pracownikiem socjalnym. Plan pracy będzie obejmował swoim zakresem: 

a) dane członków rodziny ; imię, nazwisko, adres, data urodzenia, 

b) dane kontaktowe; numer telefonu,  

c) imiona i nazwiska członków rodziny, wiek, 

d) dane asystenta rodziny wraz z numerem telefonu, 

e) dane pracownika socjalnego wraz z numerem telefonu, 

f) diagnozę sytuacji problemowej rodziny pod względem przyszłych celów i 

działań, 

g) cel główny, 

h) cele szczegółowe,  

i) zaplanowane działania uwzględniające cele; główny i szczegółowe, w formie 

tabeli wraz z terminami, przewidywanymi efektami i osobami 

odpowiedzialnymi za ich wykonanie, 

j) podpisy członków rodziny oraz asystenta rodziny wraz z data, 

k) comiesięczne sprawozdanie do planu pracy w formie tabeli w odniesienie do 

celów, działań, efektów, stanowiące załącznik do planu pracy. Na podstawie 

sprawozdania można będzie weryfikować postępy w realizacji planu pracy 

oraz dokonywać zmian w planie pracy.  



2) udzielenie pomocy w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,  

3) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

4) pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

5) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

6) wspieranie aktywności społecznej, 

7) motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy 

zarobkowej,  

9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych,   

11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin i innych sytuacjach kryzysowych,  

12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną między innymi: planów 

pracy, kart pracy, 

14) dokonywanie comiesięcznej oceny sytuacji każdej rodziny w formie sprawozdania 

do planu pracy, 

15) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

16) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

17) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa 

art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 nr 206, poz. 1589 oraz 2010 r. Nr 146 i Nr 125, 

poz. 842) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonaniu zadań uzna za 

niezbędne,   

18) ponadto asystent rodziny będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z 

pracownikami socjalnymi, do konsultacji głównych kierunków pracy z 

wytypowaną rodziną (w tym celu należy ustalić spotkania nie rzadziej niż 1 raz 

w miesiącu). 

8. Dokumentowanie świadczenia usług przez Asystenta rodziny i ich rozliczanie: 

Asystent rodziny jest zobowiązany do dokumentowania i rozliczania swojej pracy na 

podstawie następujących dokumentów:  

1) planu pracy opracowanego w pierwszym miesiącu świadczenia usług roku 

wspólnie z pracownikiem socjalnym i rodziną, na podstawie szczegółowej 

diagnozy, 

2) sprawozdań comiesięcznych z realizacji planu pracy w danej rodzinie wraz z oceną 

efektów podjętych działań,  



3) karty świadczenia usług, uwzględniających datę, godzinę, liczbę przepracowanych 

godzin, podjęta działania, podpis członków rodziny i asystenta rodziny, 

ewentualnie dodatkowej listy prowadzenie asystentury,  

4) ewidencji godzin świadczenia usług asystenta rodziny dla każdego miesiąca 

oddzielnie, 

5) Asystent rodziny będzie otrzymywał wynagrodzenie stosownie do liczby godzin 

rzeczywiście przepracowanych i udokumentowanych, 

9. Informacje dotyczące wytypowanej rodziny: 

1) Asystent rodziny zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z 29 stycznia 

2013 roku poz. 135) ma prawa do:  

2) wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, 

niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) adres miejsca zamieszkania, 

e) stan cywilny, 

f) wykształcenie, 

g) zawód, 

h) miejsce pracy, 

i) źródła dochodu, 

j) dane dotyczące warunków mieszkaniowych, 

k) dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, 

l) dane o rozwoju psychofizycznym dziecka; 

3) występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz 

instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, 

niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie; 

4) przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz 

instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony 

praw rodzin. 

5) Asystent rodziny zapozna się z informacjami dotyczącymi rodziny w tym: 

a) informacjami od pracownika socjalnego wraz z określeniem problemów do 

rozwiązania, 

b) informacjami od członków rodziny objętej jego wsparciem, 

c) informacji zawartych w kontrakcie socjalnym 

d) diagnozy rodziny przygotowanej przez pracowników socjalnych, która będzie 

uwzględniać metody bezpośredniej pracy. 

6) Asystent rodziny będzie zobowiązany do zapoznania się z ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z. 2002 nr. 101, poz. 926) przestrzeganiem jej zapisów 

oraz zachowaniem w tajemnicy wszelkich danych osobowych i informacji 



uzyskanych w trakcie wykonywania pracy asystenta rodziny, również po 

zakończeniu jej wykonywania.  

 

     IV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej  

w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, 

czytelnie, techniką trwałą oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty 

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych przez wykonawcę. Ofertę należy składać wraz z załącznikami w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Rudniku nad Sanem”. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści formularza oferty wg wzoru z Załącznika Nr 1. 

3. Kopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty winny być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.    

5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane 

przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

7. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę 

dokumentów żądanych przez zamawiającego.  

8. W przypadku oczywistych omyłek lub braków wymaganych dokumentów wykonawca 

zostanie poproszony o ich uzupełnienie lub poprawienie.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby), którzy spełniają 

następujące warunki określone w art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 4, art. 17 ust. 3 ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (tekst jednolity z 

29 stycznia 2013 roku poz. 135): 

1. Posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, tj.: 

 

 

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki 

o rodzinie lub praca socjalna i udokumentuje, co najmniej roczne doświadczenie w 

pracy z dziećmi, rodziną, lub 

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy 

z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 2 letni staż pracy z dziećmi lub 

rodziną lub studiami dyplomowymi obejmującymi szkolenia określony na podstawie 

przepisów ustawy i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub 

rodziną lub 



c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także 

udokumentuje, co najmniej 5-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. 

2. Nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

zawieszona ani ograniczona. 

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

nich wynika z tytułu egzekucyjnego. 

4. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

5. Posiadają znajomość lokalnego środowiska.  

6. Nie prowadzą pracy asystenta rodziny z więcej niż 20 rodzinach łącznie z planowanymi 

w ramach niniejszego postępowania. 

7. Nie łączą wykonywania pracy asystenta rodziny z obowiązkami pracownika socjalnego na 

ternie gminy, w której praca ta jest prowadzona. 

 

VI. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków 

i dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty: 

1. Wypełniony formularz oferty – według wzoru z Załącznika Nr 1. 

2. CV wraz z opisem wykształcenia, doświadczenia zawodowego – według wzoru 

z Załącznika Nr 2. 

3. Kserokopie lub oryginały dyplomów i dokumentów potwierdzających wymagane 

wykształcenie bądź wykształcenie uzupełnione odpowiednimi szkoleniami wraz 

z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe w zależności od 

posiadanego wykształcenia określonego w rozdziale V pkt. 1 lit. a), b), c), w tym 

m.in.: referencje, dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi lub 

rodziną, zaświadczenia o odbytym stażu lub inne dokumentami o równoważnej 

wartości dowodowej wraz z wypełnioną tabelą -według wzoru z Załącznika Nr 3. 

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

składającego ofertę.  

4. Oświadczenia Wykonawcy - według wzoru z Załącznika Nr 4. 

 

5. Kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

składającego ofertę). 
 

VII. Kryteria oceny ofert: 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena 100 % 

 

 

2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego 

wzoru: 



Nr kryterium: Wzór: 

1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

 

VIII. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Rudniku nad Sanem przy ulicy 

Kilińskiego 19 w sekretariacie. Ofertę należy składać wraz z załącznikami w kopercie 

z dopiskiem „Oferta na Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku 

nad Sanem”.  

2. Termin składania ofert upływa  9  kwietnia 2014 r. o godz. 10:00.  

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie zostaną uwzględnione do 

oceny i nie będą rozpatrywane.  

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 r. o godz.10:15 w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Rudniku nad Sanem przy Kilińskiego 19, w pokoju Kierownika.  

XIII. Postanowienia końcowe : 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszym zaproszeniem do składania ofert mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. W takiej samej formie należy przekazywać oświadczenia i dokumenty. 

Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej.  

3. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia Pani Władysława Binkowska 

tel. (15 ) 876 – 27 – 95 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.  

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona będzie na tablicy 

ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.  

 

 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy -Załącznik Nr 1, 

2. CV -Załącznik Nr 2, 

3. Tabela dot. doświadczenia-Załącznik Nr 3, 

4. Oświadczenia Wykonawcy- Załącznik Nr 4, 

 


