KONKURS OFERT
NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

I. Miejsce wykonania usługi:
Domy prywatne osób starszych na terenie Gminy Pabianice
II. Opis usługi:
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu Gminy
Pabianice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a
są tej pomocy pozbawione, w okresie od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2014, dla około 2 osób. W
zależności od potrzeb, umowa może zostać przedłużona do grudnia 2015 r.
III. Forma płatności:
Na podstawie miesięcznego rachunku/faktury wystawionego przez podmiot prowadzący
działalność gospodarczą.
IV. Obowiązki (opis stanowiska):
1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
2. Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej
3. Czynności gospodarcze
4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego
V. Wymagania wobec kandydata:
1. Kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska: wykształcenie min. podstawowe,
ukończony kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług
VI. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. Wypełnioną ofertę cenową kandydata, stanowiącą zał. nr 1
2. Kopia świadectw ukończenia szkoły.
3. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu lub szkolenia dla opiekunów osób
starszych i niepełnosprawnych
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4. CURRICULUM VITAE z opisem dotychczasowej kariery zawodowej oraz danymi
kontaktowymi.
5. Potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Na etapie podpisania umowy z kandydatem, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna.
VII. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r.
do godz. 15:00, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul.
Torowa 21, pokój nr 22, lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice z adnotacją na kopercie „Usługi opiekuńcze”

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.

Pracownik prowadzący postępowanie
Kamila Olejnik
Zatwierdził Kierownik
Magdalena Mielczarek
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