
 

GOPS.SP.271.1.48.2019     Zabierzów, dnia  29.01.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabierzowie,  

32-080 Zabierzów ul. Cmentarna 2, 

 

zaprasza do składania ofert na: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zabierzowie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) wymiar: do ustalenia w zależności od możliwości Oferenta – minimum 4 godziny 

tygodniowo; 

b) obowiązki asystenta rodziny:  

 opracowanie oraz realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i konsultacji z pracownikiem socjalnym,  

 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

 z dziećmi, 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, 

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

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

 udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach  

psychoedukacyjnych, 



 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku oraz 

monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy, 

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi 

się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi 

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną. 

3. Miejsce wykonania usługi: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zabierzowie oraz środowisko lokalne. 

4. Wstępny okres realizacji: 

luty –grudzień 2019 r. 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 

6. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia: 

 data wystawienia i doręczenia rachunku/faktury za miesięczną realizację zamówienia -  

do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jest realizowane 

zamówienie; 

 termin zapłaty za otrzymany rachunek/fakturę - 14 dni od daty wpływu 

rachunku/faktury. 

 

7. Wymagania wobec wykonawcy: 

a) wymagania niezbędne:  

 wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, 

nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z 

zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny 

staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi 

obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 



ust. 3  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi 

lub rodziną lub 

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

także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, 

 posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy, 

 wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek 

wynika z tytułu egzekucyjnego, 

 niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych. 

b) wymagania dodatkowe:  

 doświadczenie w pracy na stanowisku asystent rodziny, 

 znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, 

 wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

 znajomość metodyki pracy z rodziną i dzieckiem, 

 wysoka kultura osobista, 

 znajomość obsługi komputera, 

 umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem 

trudnym, 

 znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy 

z innymi jednostkami i instytucjami, 

 samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, 

 umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, 

 kreatywność, odporność na stres, 

 umiejętność podejmowania decyzji, 

 zdolności komunikacyjne, 

 poczucie odpowiedzialności,  



 nieposzlakowana opinia. 

 

 

8. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów: 

a) Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, kryterium 

doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość negocjacji ceny.  

b) Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na 

realizację zamówienia. 

c) Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę 

o najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie z 

 zastrzeżeniem możliwości negocjacji ceny, o której mowa w punkcie a)  powyżej. 

d) W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia 

dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe 

e) Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów – sekretariat do dnia 8.02.2019 r. do godz. 

16.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: 

„Ogłoszenie o zamówieniu na  świadczenie usługi  w zakresie pełnienia funkcji asystenta 

rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie.” 

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od 

wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych  

 i finansowych. 

9. Warunki płatności: rachunek lub faktura do umowy. 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :  Paulina Pstruś  tel. (12) 285-14-13 

11.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim. 

 

Załączniki 

1. Oferta. 

2. Oświadczenie. 

3. Informacja RODO. 


