Jantar, dn. 23.01.2017
ROZEZNANIE RYNKU na stanowisko animatora beneficjenta w projekcie:
„Gmina Stegna aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców”
Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko animatora
beneficjenta w ramach projektu „Gmina Stegna aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1. Zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze,
ul. Gdańska 38, Jantar, 82-103 Stegna
2. Przedmiot rozeznania rynku: animator beneficjenta, który swoją opieką obejmie 80
uczestników/uczestniczek w/w projektu w wymiarze 760 godz. łącznie.
Charakterystyka poradnictwa:
Zgodnie z założeniami projektu animator beneficjenta wspierał będzie 80 osób wykluczonych
społecznie. Pomagał będzie uczestnikom w samodzielnym funkcjonowaniu, rozwiązywaniu trudności
życiowych. Zadaniem będzie usamodzielnianie uczestnika oraz wspieranie jego w rozwoju społecznym
i korzystaniu z zasobów społecznych w tym z urzędów, instytucji pomocowych, kulturalnych itd.
Współpracował będzie przy opracowaniu dokumentów uczestnika.
Wykonawca zobowiązany będzie do:

- osobistego prowadzenia animacji zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach
udostępnianych przez Zamawiającego jak i w domu uczestnika/czki.
- prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych usług – kart poradnictwa
4. Przewidywany termin realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego:
luty 2017r. - wrzesień 2018r.
Godziny poradnictwa dostosowane będą do potrzeb uczestników/uczestniczek i zostaną ustalone z
wybranym Wykonawcą.
5. Wymagania wobec oferentów:
Osoba

prowadząca

animację

powinna

posiadać

odpowiednie

kwalifikacje

tj.

wykształcenie w kierunku pedagogicznym lub opieki społecznej doświadczenie w
prowadzeniu porad dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

6. Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona na załączniku nr.1 do rozeznania. Składający ofertę wykonawca winien
wycenić koszt jednej godziny (60 min) animacji.
Forma oferty: ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do 30 stycznia 2017 r. do godz.
14.00 na adres: dar@cdi.pl

lub w złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: PROCEDURA

ROZEZNANIA RYNKU na stanowisko animatora beneficjenta w projekcie: „ Gmina Stegna aktywizacja
społeczno- zawodowa mieszkańców” w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR”,
ul. Gdańska 38, Jantar, 82-103 Stegna
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania
przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego na świadczenie
usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 552478973

Załącznik nr.1 do rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTY
Imię i nazwisko Wykonawcy
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Numer telefonu
Adres e-mail

Zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze
ul. Gdańska 38, Jantar, 82-103 Stegna
Nawiązując do składania ofert w ramach rozeznania rynku na stanowisko animatora beneficjenta w
ramach projektu „Gmina Stegna aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oferuję:



Realizację usługi indywidualnego poradnictwa za cenę: ………………..…..…….zł brutto (słownie:
………………………………………………………………………………..………………………zł) za godzinę zegarową;
Cena obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Zleceniodawcę, ewentualne koszty ubezpieczenia społecznego
ponoszone przez Zleceniodawcę

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w pkt. 5 niniejszego rozeznania rynku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozeznania
rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.DzUz 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)

…………………………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis Wykonawcy

