j) monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
k) sporządzania, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
l) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
m) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
w art. 9a ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U z 2015 r. Nr 1390, z późn. zmianami), lub innymi podmiotami, których pomoc
Wykonawca przy wykonywaniu swoich zadań uzna za niezbędną.
n) asystent rodziny nie może przy wykonywaniu usług wyręczać rodziny w jej codziennych
obowiązkach oraz w załatwianiu spraw, za wyjątkiem podejmowania działań stanowiących
instruktaż.
8. Asystent rodziny będzie również zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego w celu przekazania listy rodzin wytypowanych do
współpracy z danymi teleadresowymi,
2) ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi w zakresie:
a) zapoznania się z sytuacją wytypowanych do współpracy rodzin na wstępie realizacji
zadania,
b) zapoznania się z bieżąca dokumentacją prowadzona przez pracownika socjalnego,
c) zapoznanie się z dokumentacją sporządzona dla rodzin objętych wsparciem przez
dotychczasowego asystenta rodziny,
d) informowania pracownika socjalnego o podejmowanych działaniach
i pojawiających się problemach.
3) Niezwłocznego powiadomienia pisemnego lub telefonicznego Zamawiającego o rezygnacji
lub braku współpracy wskazanej rodziny z asystentem rodziny.
4) W przypadku rezygnacji lub braku współpracy z którąkolwiek z powierzonych do
współpracy rodzin, do podjęcia współpracy z kolejną rodziną wskazana przez
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca sporządza dokumentację pracy
z rodziną w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5) Realizacja zadania odbywa się zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r , nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
9. W celu prawidłowego wykonywania usługi asystent rodziny będzie zobowiązany do
prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną tj:
1) opracowania w terminie 20 dni wstępnej oceny sytuacji rodzony DIAGNOZY, w oparciu
o informacje zebrane w środowisku rodzinnym i z informacji jaką posiada pracownik
socjalny,
2) opracowanie w konsultacji z pracownikiem socjalnym, koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną lub jego aktualizacja
i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 2-ch miesięcy od zgłoszenia rodziny, wg
wzoru.
3) Systematyczne dokonywanie wpisów w dzienniku wizyt w środowiskach rodzin wg wzoru.
4) Sporządzania w każdym miesiącu karty czasu pracy asystenta z rodziną - wg. wzoru.
5) Sporządzania okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, na druku
Sprawozdanie z pracy asystenta z rodziną – wg. wzoru.
6) Sporządzania notatek służbowych w sytuacjach pojawiających się trudności w kontaktach
z członkami rodziny lub istotnych zmian w sytuacji panującej w rodzinie.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia także innej dokumentacji, jeżeli
obowiązek jej prowadzenia będzie wynikał z przepisów prawa obowiązujących w okresie
świadczenia przedmiotowych usług.
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IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1.Wymagania dotyczące wykształcenia i kwalifikacji osoby realizującej przedmiot zamówienia:
a) wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej i udokumentowane co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i
rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony
na podst. art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodzina, lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi i rodziną zgodnie z art. 12 ust. 3
ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz dokumentowany
co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
d) doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku asystenta rodziny.
2. Wykonawcą/asystentem może być osoba, która:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona lub ograniczona,
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
3. Warunki płatności: miesięczny przelew do 14 dni od przedłożenia rachunku/faktury za
poprzedni miesiąc.
V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Usługa realizowana będzie przez 3 miesiące, przewidziana wstępnie od 01.10.2017 r. do
31.12.2017 r.
VI. Opis przygotowania oferty:
1. Oferta musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia/usługi,
w tym dojazdu do środowisk objętych usługą asystenta, zabezpieczeniem materiałów biurowych
koniecznych do sporządzenia wymaganej dokumentacji.
2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującym opisem:
Oferta pod nazwą: „usługa asystenta rodziny”.
Nie otwierać przed 29.09.2017r. godz. 12 30.
3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
b) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe osoby (kserokopie).
VII. Termin i miejsce składania /otwierania ofert.
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na
świadczenie usług asystenta rodziny”, osobiście w siedzibie ośrodka lub za pośrednictwem poczty
na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 24b; 39-450 Baranów
Sandomierski, w pokoju nr 1, w terminie do dnia 29.09.2017 r. do godz. 1200. Oferty, które wpłyną
po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2017r. o godzinie 1230.
3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
VIII. Kryterium oceny ofert.
Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:
LP= A+ B + C, gdzie:
Kryterium
A
cena
B
kwalifikacje zawodowe
C
doświadczenie zawodowe

Waga
40%
25%
35%

A. Najwyższą liczbę punktów – (A=40pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższa cenę za
wykonanie usługi, a każda następna według poniższego wzoru:
najniższa całkowita cena ofertowa spośród złożonych ofert
A=

x 100 pkt x 40%
cena ofertowa badanej oferty

B. Kryterium kwalifikacje zawodowe.
Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o
40 pkt
rodzinie lub praca socjalna.
Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu
25 pkt
pracy z dziećmi lub rodziną zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z 9.06.2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowane co najmniej
roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi
zakres programowy szkolenia określony na podst. art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i udokumentowany
co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodzina.
Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi i rodziną zgodnie z art. 35 pkt
12 ust. 3 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
B. Najwyższą liczbę punktów – (B=25pkt) otrzyma oferta zawierająca najwyżej punktowane
kryterium wykształcenia według poniższego wzoru:
liczba punktów badanej oferty
B =

x 100 pkt x 25%
liczba punktów najkorzystniejszej oferty

C. Doświadczenie zawodowe.
C – za najkorzystniejszą w tym kryterium zostanie uznana oferta, której wykonawca wykaże się
najdłuższym stażem pracy na stanowisku asystenta rodziny.
staż pracy na stanowisku asystenta rodziny w badanej ofercie

C=

x 100 pkt x 35%
najdłuższy staż pracy na stanowisku asystenta rodziny spośród złożonych ofert
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IX. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.
Pani Jolanta Rębisz tel. (15) 811 80 10; 607 039 909
X. Postanowienia ogólne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia bez wyboru oferty.
XI. Załącznik:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Projekt umowy.
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