
Brzeszcze, dn. 18.06.2021r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl 

 

Zapytanie o oszacowanie wartości usług 

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży w 2021r. 

Celem działań podejmowanych w ramach funkcjonowania placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży z gminy Brzeszcze będzie zwiększenie  zakresu usług profilaktycznych, kierowanych 

szczególnie do dzieci oraz rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, poprzez 

zwiększenie dostępności do wyspecjalizowanej pomocy. Prowadzone działania będą ukierunkowane 

na wspieranie rozwoju dzieci, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na 

środowisko dziecka, w szczególności na środowisko zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w związku z koniecznością oszacowania wartości 

zamówienia zwraca się z prośbą o określenie potencjalnej możliwości realizacji i wycenę wykonania 

usługi pełnienia obowiązków wychowawcy w  w/w placówce. 

1. Przewidywany zakres czynności jakie będą wchodziły w zakres usługi:  
1.1 Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do placówki, w tym 

prowadzenie zajęć i zabaw wynikających z potrzeb indywidualnych dzieci oraz potrzeb 
grupy, udzielanie wsparcia w nauce. 

1.2 Udział w opracowywaniu, na podstawie dokonanych diagnoz, planów wsparcia dla dzieci 
uczęszczających do placówki. 

1.3 Współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci, a także kierownikiem placówki oraz 
zaangażowanymi specjalistami, między innymi psychologiem, socjoterapeutą, logopedą i 
innymi w ramach zdiagnozowanych potrzeb, w celu właściwej realizacji ścieżki wsparcia 
dzieci uczęszczających do placówki. 

1.4 Prowadzenie konsultacji z pracownikami innych placówek oraz instytucji działających na 
rzecz dziecka i rodziny np. szkoła, OPS, PPP. 

1.5 Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami w 
placówce. 

2. Odbiorcą usług będzie grupa maksymalnie 15 dzieci w wieku szkolnym, do ukończenia szkoły 
podstawowej, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem  i 
wykluczeniem społecznym. 

3. Zamawiający planuje realizację usługi w ilości około 204 godziny zegarowe w okresie od 
września 2021r. do grudnia 2021r. dla każdego wychowawcy, w podziale: 4 godziny dziennie, 
3 razy w tygodniu tj. 12 godzin tygodniowo w ustalone, stałe dni tygodnia od godziny 15.00 
do 19.00.  
Zamawiający planuje zaangażowanie 2 wychowawców, każdego na wskazaną powyżej ilość 
godzin zatem łączna ilość godzin usługi wyniesie 408. 

4. Usługa będzie świadczona w pomieszczeniach zapewnionych przez Zamawiającego na terenie 
gminy Brzeszcze. Materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zapewni 
Zamawiający. 
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5. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłości świadczenia usług . 
 

6. Wymagania. 
 
Osoby realizujące usługi muszą posiadać niezbędne wykształcenie, kwalifikacje, wiedzę, a 
także umiejętności i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zleconych usług. 
Wymagania te zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz.821 ze zm.), zgodnie z którym: 
 

Art. 26. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba 
posiadająca następujące kwalifikacje:  
 
1) w przypadku wychowawcy: 

 
a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, 

psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, 
którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-
wychowawczą lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi 
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem 
kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej,  
 

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co 
najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

 
Art.26. 2. W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:  
 
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona;  
 

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 
niej wynika z tytułu egzekucyjnego;  

 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

 
 

Forma umowy: cywilno – prawna. 
 

Szacowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją usługi. 

Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu oszacowania 

wartości zamówienia. Na jego podstawie nie będzie dokonywany wybór wykonawcy. 

Udział w szacowaniu wartości nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza z wyceną i przesłanie na adres 

e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl lub przedłożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 

ul. Mickiewicza 6,  Sekretariat – pok. nr 204 piętro II, do dnia 15.07.2021 r. 
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Pytania można kierować na adres e-mail:  sekretariat@ops.brzeszcze.pl, a także pod numer telefonu 

32/2111251 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119, z 04.05.2016,s. 1 z późn.zm.) – dalej RODO informuję, że: 

1)  administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia  jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: e-mail: a.baranowski@ewartbhp.pl 

przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

szacowaniem wartości zamówienia publicznego: świadczenie usług wychowawcy w placówce wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży w 2021r. 

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp; 

1) dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z 

załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 1/2015 z dnia 09.01.2015 r. w sprawie wykonywania czynności 

kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Brzeszczach (ze zmianami) - Jednolitym  Rzeczowym Wykazem Akt. Dane osobowe wynikające z zawartej 

umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą 

umową; 

4) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 
a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b)  prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, 
jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;  

5) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy 
RODO. 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  
mgr Ewa Zarycka – Nikiel 
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Odpowiedź na zapytanie o szacowanie wartości usług z dnia 18.06.2021r. 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci 

i młodzieży w 2021r. 

Dane potencjalnego oferenta:…………………………………………………................................................. 

..................................................................................................................................................... 

telefon................................................................ 

e-mail................................................................. 

 

LP USŁUGA SZACOWANA CENA 
NETTO* ZA GODZINĘ 
ZEGAROWĄ 

STAWKA 
VAT* 

SZACOWANA CENA 
BRUTTO ZA GODZINĘ 
ZEGAROWĄ 

1 świadczenie usług 

wychowawcy w placówce 

wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży w 2021r. 

   

* dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT 

 

1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia, wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz spełniam 

wszystkie określone przepisami prawa warunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia/dysponuję osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

oszacowania wartości zamówienia. 

……………………………………………………… 

data i czytelny podpis wyceniającego 

 
)Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 

04.05.2016,s. 1 z późn.zm).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


