ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ
Psycholog
w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w wymiarze 106 godzin. Zakres zadań
Zleceniobiorcy obejmuje:
1) Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;
2) Prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowanie różnych sfer podlegających
rozwojowi;
3) Prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci;
4) Konstruowanie samodzielnych – lub przy współudziale pedagoga – opinii na temat
zaobserwowanego funkcjonowania dziecka;
5) Wspieranie mocnych stron dziecka;
6) Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
7) Współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla
rodziców;
8) Zastosowanie genogramu do diagnozy relacji w rodzinie - stworzenie genogramu dla każdej
rodziny;
9) Przygotowanie i prowadzenie zajęć w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności
społecznych;
10) Konsultacje indywidualne uwzględniające problemy występujące w rodzinie oraz ich
różnorodność;
11) Wskazywanie mechanizmów i motywacji do dokonywania zmian;
12) Wskazywanie możliwości, zasobów własnej osobowości do prawidłowych, dobrych relacji z
rodziną, grupą rówieśniczą;
13) Terapia wzmacniająca własną samoocenę;
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14) Pomoc w poznawaniu i odkrywaniu własnych umiejętności do samodzielnego funkcjonowania w
środowisku

Rodzaj zatrudnienia:
umowa zlecenie na okres od listopada 2016 r. do grudnia 2016 r.

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe kierunkowe - psychologia,
2) doświadczenie w prowadzeniu treningów psychospołecznych lub posiadanie certyfikatu trenera,
3) posiadanie praktycznej wiedzy popartej doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia
poradnictwa psychologicznego i terapii psychologicznej,
4) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
5) odporność na stres,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) kreatywność,
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
9) posiadanie obywatelstwa polskiego,
10) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych .

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto 1 godziny wykonania usługi – 60%
Doświadczenie w pracy z dziećmi – 40%

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CV wraz z dokładnym opisem pracy zawodowej,
list motywacyjny,
kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych,
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7. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wskazanym
stanowisku,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do
celów rekrutacji na wskazanym stanowisku,
10. Wypełniony Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1 lub wysłać pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Psycholog w
projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w terminie do dnia 15 listopada
2016r., do godz. 10.00.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pleszew, dnia 08.11.2016 r.
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie
/-/ Agnieszka Kusiak
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Załącznik
do zapytania ofertowego
na wykonanie usługi pn. Psycholog

WZÓR OFERTY na wykonanie usługi pod nazwą: „Psycholog”
1

2

3

4

5

Lp.

Dane Zleceniobiorcy

Ilość godzin

Stawka zł brutto
/godzinę

Łączne
wynagrodzenie zł
brutto

1
106

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi*:
TAK

NIE

Do oferty dołączono wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty poświadczające spełnienie wymagań
formalnych.

…………………………………………………………

………………………………………………..

Miejscowość i data

Podpis

Instrukcja wypełnienia wzoru oferty:
1.

Za prawidłowe wypełnienie Załącznika do zapytania ofertowego uznaje się wypełnienie kolumny nr 2 oraz wartością
liczbową pola w kolumnie 4 i pola w kolumnie 5.

2.

Wartość w kolumnie 5 wynika z pomnożenia wartości w kolumnie 4 i 3.
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* zaznaczyć prawidłową odpowiedź
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