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Sanok, 18.06.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 322.1.007.2014 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku 

ul. Stróżowska 16 

38-500 Sanok 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Kod CPV: 

 85121270-6  Usługi psychiatryczne lub psychologiczne;  

 85312320-8  Usługi doradztwa 

 

2.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty z zakresu Psychologii, 

Terapii i Doradztwa Zawodowego w projekcie CIS szansą na lepsze życie 

realizowanego w ramach Podziałania 7.2.1 POKL oraz  w ramach działań CIS poza 

projektowych. Zakres projektu obejmuje szeroko pojętą reintegrację społeczną i 

zawodową 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu 

Sanockiego, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej. 

3. Główny zakres czynności specjalisty obejmuje: 

 Psycholog: 

 prowadzenie, zgodnie z opracowanym programem, zajęć z zakresu reintegracji 

społecznej  

 opracowanie narzędzi do pomiaru umiejętności i wiadomości uczestników 

 systematyczny monitoring uczestników projektu w zakresie prowadzonych przez 

siebie zajęć; 

 współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS w zakresie monitoringu; 

 współpraca ze specjalistami podczas rekrutacji uczestników; 

 współtworzenie IPZS; 

 integracja grupy. 

 

 Terapeuta: 
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 prowadzenie, zgodnie z opracowanym programem, zajęć z zakresu reintegracji 

społecznej; 

 opracowanie narzędzi do pomiaru umiejętności i wiadomości uczestników 

 systematyczny monitoring uczestników projektu w zakresie prowadzonych przez 

siebie zajęć; 

 współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS w zakresie monitoringu; 

 współpraca ze specjalistami podczas rekrutacji uczestników; 

 współtworzenie IPZS; 

 integracja grupy. 

 

 Doradca Zawodowy: 

 prowadzenie, zgodnie z programem zajęć, z zakresu reintegracji społecznej; 

 współpraca ze specjalistami podczas rekrutacji uczestników; 

 motywowanie uczestników do podjęcia działań związanych z poszukiwaniem pracy; 

 motywowanie uczestników do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; 

 określenie predyspozycji zawodowych uczestników; 

 pisanie CV i listów motywacyjnych z uczestnikami. 

 

Do zadań wspólnych specjalistów należeć będzie: 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych (uzupełnianie deficytów edukacyjnych) z zakresu: 

 trening umiejętności skutecznej komunikacji; 

 rozbudzania asertywności wśród uczestników; 

 nauka radzenia sobie ze stresem; 

 nauka pełnienia ról społecznych i rodzinnych; 

 poruszanie kwestii równościowych (przemoc w rodzinie, przemoc wobec kobiet i mężczyzn, 

rola matki i ojca, zwiększenie zaangażowania ojców w wychowanie dziecka, prawa 

pracownicze w kontekście równości płci, kwestie godzenia życia zawodowego z prywatnym, 

podział obowiązków); 

 kształcenie umiejętności życiowych (w tym racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami, 

kształcenie zdrowotne, obywatelskie); 

 kształcenie ogólne (wyrównywanie deficytów w wykształceniu podstawowym), 

 opieka nad uczestnikami podczas tzw. innych form reintegracji społecznej (imprez 

lokalnych, dni otwartych CIS, wyjść do kina, teatru, muzeum itp., objazdów po 

inicjatywach lokalnych) 

 

4. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

 Psycholog: 

- wykształcenie wyższe psychologiczne 

 Doradca Zawodowy: 

- ukończone studia wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe z 

zakresu orientacji i doradztwa zawodowego 
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 Terapeuta: 

- wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika bądź terapia pedagogiczna) dające 

kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych/ psychoterapeutycznych. 

 

5. Forma zatrudnienia:  

 

Umowa zlecenie - Psycholog -  część w ramach POKL - 18 godzin miesięcznie reintegracja 

społeczna (zajęcia grupowe); 6 godzin miesięcznie zajęcia indywidualne w ramach 

reintegracja społeczna 

 - część w ramach działań CIS pozaprojektowych 3 godziny miesięcznie reintegracja 

społeczna (zajęcia grupowe); 8 godzin miesięcznie zajęcia indywidualne w ramach 

reintegracja społeczna 

Umowa zlecenie - Doradca zawodowy część w ramach POKL - 18 godzin miesięcznie 

reintegracja społeczna (zajęcia grupowe); 6 godzin miesięcznie zajęcia indywidualne w 

ramach reintegracja społeczna 

 - część w ramach działań CIS pozaprojektowych 3 godziny miesięcznie reintegracja 

społeczna (zajęcia grupowe); 8 godzin miesięcznie zajęcia indywidualne w ramach 

reintegracja społeczna 

Umowa zlecenie - Terapeuta część w ramach POKL - 18 godzin miesięcznie reintegracja 

społeczna (zajęcia grupowe); 6 godzin miesięcznie zajęcia indywidualne w ramach 

reintegracja społeczna 

 - część w ramach działań CIS pozaprojektowych 3 godziny miesięcznie reintegracja 

społeczna (zajęcia grupowe); 8 godzin miesięcznie zajęcia indywidualne w ramach 

reintegracja społeczna 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od czerwca 2014 r. do 30.09.2015 r. 

 

IV. OKRES GWARANCJI:  nie dotyczy 

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Specjalisty (Psycholog, 

Terapeuta, Doradca Zawodowy) w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” należy składać osobiście 

w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Sanoku Centrum Integracji Społecznej w Sanoku  

ul. Stróżowska 16, 38–500 Sanok 

  

lub przesłać na adres :  

  

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku  

ul. Stróżowska 16  

38 – 500 Sanok  
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Termin składania ofert do dnia 24.06.2014. Dokumenty, które wpłyną do Centrum Integracji 

Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

Kryterium Formalne: 

Kandydat na Specjalistę posiada: 

 Psycholog: 

- wykształcenie wyższe psychologiczne; 

 Doradca Zawodowy: 

 studia podyplomowe z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego; 

 

 Terapeuta: 

 wyższe kierunkowe (pedagogika bądź terapia pedagogiczna). 

 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia w/w warunki na podstawie analizy złożonej oferty wraz 

z załącznikami. 

Osoby, które spełnią kryterium formalne, zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. 

Kryterium merytoryczne: 

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie kryteria formalne, poddani zostaną ocenie merytorycznej. 

Zamawiający dokona oceny merytorycznej kandydata na podstawie analizy złożonej oferty wraz  

z załącznikami oraz na podstawie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert : 

LP Kryterium Wartość 

1. Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich 

parametrów wskazanych przez Zamawiającego 

50 pkt. 

2.  Doświadczenie oraz studia kierunkowe lub podyplomowe, ukończone 

inne formy doskonalenia zawodowego związane z pracą na danym 

50 pkt. 
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stanowisku. 

 

W przypadku uzyskania identycznej łącznej liczby punktów przez oferentów wybrany zostanie oferent 

który uzyskał większa liczbę punktów z kryterium nr 2 tzn. zakres i jakość doświadczenia. 

Wykonawcy, którzy złożą oferty i wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej zostaną zawiadomieni             

o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż 

w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.  

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Comiesięczna wypłata na podstawie przedłożonego rachunku do umowy zlecenia oraz karty czasu 

pracy. 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1.Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako 

załącznik nr 1).  

 

2. Oferta powinna:  

a) zawierać pełną nazwę oferenta; 

b) być sporządzona w języku polskim;  

c) w ofercie prosimy o podanie ceny brutto; 

d) cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Cena uwzględnia cenę jednej 

godziny oraz cenę ogółem. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

3. Dokumenty wchodzące jako załączniki w skład oferty powinny być przedstawione            

w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

 

4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

 

IX.  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERTAMI: 

 

Marcin Marcinkowski – Kierownik CIS w Sanoku, tel. kontaktowy 515-284-553. 

 

X. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

 

Wymagane dokumenty: 

 Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1); 
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 CV zgodne ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 2); 

 Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: wzór_formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2: wzór_CV. 
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