
                            ZAPYTANIE OFERTOWE 

  
W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                  

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pyzdrach zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, (REHABILITANT)       

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z 

rodzaju schorzenia wykonywanych w miejscu zamieszkania osoby:       na terenie Miasta Pyzdry  

Przewidywany czas pracy :   20 godzin miesięcznie 

Miejsce wykonywania pracy:  Miasto Pyzdry 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie  

Termin realizacji zamówienia: pażdziernik 2019 r - grudzień 2019 r. 

Oferty na w/w stanowisko może składać osoba, która: 

1. Jest obywatelem polskim  lub obywatelem  Unii  Europejskiej oraz obywatelem innych państw, 

którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 

prawo podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź osoba,  

2.  Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych. 

3.  Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie. 

4.  Cieszy  się nieposzlakowaną opinią. 

5. Posiada  predyspozycje do pracy z dziećmi. 

6. Posiada predyspozycje do pracy z rodziną. 

7. Kwalifikacje do wykonywania zawodu:  specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 

fizjoterapeuty. 

8. Udokumentowany co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: 

    1)   szpitalu psychiatrycznym; 

    2)   jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

    3)   placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju    

    lub upośledzeniem umysłowym; 

    4)   ośrodku terapeutyczno –edukacyjno -wychowawczym; 

    5)   zakładzie rehabilitacji. 

Do obowiązków na stanowisku Rehabilitanta w ramach umowy zlecenia  będzie należało:    

 Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami 

specjalisty z zakresu rehabilitacji 
Wymagania dodatkowe: 

- umiejętność dobrej organizacji pracy,    

- dyspozycyjność                                                                                                                              

Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny;  

2) życiorys (CV);  

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, 

zaświadczenia); 

 4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie 

odbytych studiów);  

5) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;  

6) oświadczenie o:  

a/niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;  

b/ pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;  

c/stanie zdrowia umożliwiającym pracę na w/w stanowisku.  

7). oferta cenowa brutto za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 4,5,6 – powinny być 

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.  



5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 730) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).” 

Terminy i miejsce składania wymaganych dokumentów.  
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z 
dopiskiem  “Nabór na stanowisko rehabilitanta zatrudnionego w ramach świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  - do 
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach   od poniedziałku do piątku w godz. 8.00. 
- 15.00 lub przesłanie pocztą na adres:  
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Sikorskiego 19 62 - 310 Pyzdrach w terminie  
do 17 września 2019 roku 
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na w/w/ adres w terminie do 17 
września 2019 r do godz.8.00 
Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
 
Pyzdry, dn.05.09. 2019 r.                                                                Kierownik Miejsko-Gminnego            

                                                                                                         Ośrodka  Pomocy  Społecznej 

                                                                                                                  /-/  Beata Kruszka 


