
Modliborzyce, dnia 23.05.2016 r. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach  
poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych  

dla podopiecznych Ośrodka  
 
Do złożenia oferty może przystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które spełniają niżej wymienione warunki 
dotyczące: 
 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie opieki nad 
osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi.  
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie, wykonywał usługi opiekuńcze. 

3. Posiadania nieposzlakowanej opinii. 

 

Wymagania dodatkowe: 
 

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się. 
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.  
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.  
4. Zrównoważenie emocjonalne.  
5. Odporność na trudne sytuacje i stres. 
6. Prawo jazdy kat. B. 
7. Kwalifikacje w postaci co najmniej ukończonego kursu w zakresie świadczenia usług 

opiekuńczych. 

 

Zakres wykonywanych czynności: 
 

1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, w tym w szczególności: 
a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach podopiecznego (m.in. sprzątanie, mycie 

naczyń, zmiana pościeli); 
b) przygotowywanie i podawanie posiłków; 
c) dokonywanie zakupów; 
d) przygotowywanie i podawanie leków; 
e) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków; 
f) palenie w piecu. 

2.  Pomoc w opiece higienicznej, w tym w szczególności:  



a) utrzymanie w czystości odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej 
podopiecznego (m.in. zmiana odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej, pranie 
i suszenie); 

b) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (m.in. pomoc w wykonywaniu 
czynności codziennej toalety, mycie lub kąpiel); 

c) przesłanie łóżka. 
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego: 

a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań; 
b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych; 
c) organizowanie i uczestniczenie w spacerach z podopiecznym 

 

Usługi opiekuńcze będą realizowane przy uwzględnieniu następujących założeń:  
 

1. Podstawę do świadczenia usług opiekuńczych przez Wykonawcę stanowi decyzja 
administracyjna, wydana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Modliborzycach, określająca wymiar godzinowy świadczenia usług ustalony 
indywidualnie dla każdego podopiecznego; 

2. Usługi opiekuńcze będą świadczone w domu podopiecznego; 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w dni robocze, a w niektórych 

sytuacjach, w zależności od stanu zdrowia, wieku i warunków bytowych 
podopiecznego w inne dni w uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej 
w Modliborzycach. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: obszar gminy Modliborzyce; 
5. Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2016 roku. 

 
Oferta powinna zawierać: 
 

1. Wypełniony formularz ofertowy. 
2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV). 
3. W przypadku osób prowadzących działalność potwierdzenie jej prowadzenia. 
4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. 
5. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy. 
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). 

7. Termin składania ofert 27.05.2016 r., godz. 12.00. 
 

 
Bliższych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 
tel. 15 87 15 108  

 
 


