______________________________________________
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/11/2020
NA REALIZACJĘ USŁUGI „WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ”- DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ŚREDNICH I MATURZYSTÓW - UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Chcemy być tacy sami… zajęcia pozalekcyjne ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO współfinansowanego przez
Fundację PZU.
(Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Stowarzyszeniu LEPSZE JUTRO)
Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa polega na realizacji wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych porad
psychologicznych/coachingu bądź zajęć grupowych w małych grupach dla uczestników projektu w siedzibie
zamawiającego mających na celu rozwijanie umiejętności społecznych.
Liczba godzin indywidualnych/grupowych zajęć będzie zależała od potrzeb i wymagań uczestników
zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.
Termin realizacji zadania: grudzień 2020 – czerwiec 2021 (zakończenie zajęć dla maturzystów przed
planowanym terminem egzaminu maturalnego).
Wymagania formalne wobec Wykonawcy:
1. Wykształcenie: studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia lub wyższe magisterskie (preferowane
ukończenie studiów psychologicznych bądź kursów uzupełniających kwalifikacje w kierunku
psychologii).
2. Co najmniej 2- letnie doświadczenie, wiedza i umiejętności w zakresie pracy z osobami wykluczonym z
powodu min. niepełnosprawności (szkolenia,
coachingu, terapia i wsparcie indywidualne).
angielskiego.
Zadania Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia:
1. Realizacja autorskiego programu wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych uczestników)
2. Poświadczanie faktu realizacji zajęć.
3. Dostępności, co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych stosownie do
zapotrzebowania uczestników projektu (sugerowane dni: czwartek, piątek od godz. 15:00 i sobota w
godz. 9:30 – 15:30)
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim (może być w formie listu intencyjnego.
2. Oferta musi zawierać:
a. Imię i nazwisko oferenta oraz dane adresowe.
b. cenę oferty przedstawioną jako cenę brutto/netto/podatek VAT w zł za 1 godzinę usługi.
3. Do oferty należy dołączyć: życiorys zawodowy (cv) oraz dokumenty potwierdzającymi kwalifikacje i
doświadczenie, np. referencje, CV, itp. (max. 3 dok.).
Zadania Zamawiającego:
1. Rekrutacja i wskazanie uczestników.
2. Wskazanie miejsca realizacji zajęć.
3. Nadzór nad prawidłowością wykonywania zadania.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 05 grudnia 2020r
do godz. 12.00,
na maila;
stowarzyszenie.lepszejuto@interia.pl podając w tytule „WSPARCIE PSYCHOLOGICZE uczestników projektu
„chcemy być tacy sami…” bądź osobiście do siedziby zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi do dnia 07 grudnia 2020r.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Oferentami i możliwość negocjacji warunków z
wybraną osobą. Informacje dotyczące zamówienia udzielane są telefonicznie tel. 601832931 lub mailowo
stowarzyszenia.lepszejutro@interia.pl
Włodawa, 2020-11-26
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Justyna Gajos
Marzena Poprawska
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