Człowiek – najlepsza inwestycja

Rzekuń, dnia 4 kwietnia 2014 r.
OPS.252.3.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE)
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zaprasza psychologów do złożenia Oferty na przeprowadzenie
rekrutacji osób bezrobotnych, niezatrudnionych lub zatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej,
zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestnictwa w projekcie pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem rekrutacji jest wyłonienie 15 uczestniczek/uczestników Projektu z osób, które złożyły ankiety i
formularze zgłoszeniowe wraz z wnioskiem o przystąpienie do projektu. Co najmniej 10% spośród osób
stanowiących grupę docelową, będą stanowiły osoby niepełnosprawne.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość lokalnego rynku pracy,
• doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi
• komunikatywność,
• dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole.
Prowadzenie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia w dniach 23-25 kwietnia 2014 r.
zgodnie z ustalonym harmonogramem, w godzinach:
• 23 kwietnia - od 800 do 150 0 (praca z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie),
• 24 kwietnia - od 800 do 1500 (praca z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie),
• 25 kwietnia - od 900 do 1400 udział w pracach zespołu rekrutacyjnego
w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. Na realizację zadania przeznacza się 20 godzin
zegarowych.
Praca na podstawie: umowy zlecenia/umowy na świadczenie usług w przypadku działalności gospodarczej.
Zakres zadań psychologa:
1. Opracowanie testu kwalifikacyjnego/ankiety kwalifikacyjnej dla uczestniczek/uczestników projektu.
2. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań, rozmów i testów/ankiet kwalifikacyjnych z osobami
zainteresowanymi udziałem w projekcie.
3. Analiza funkcjonowania społecznego osoby zainteresowanej udziałem w projekcie, jej zdolności
interpersonalnych, komunikacyjnych.
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4. Dokonanie analizy z przeprowadzonej rekrutacji oraz sporządzenie opinii wraz z wnioskami
o zakwalifikowaniu do Projektu odpowiedniej liczby uczestniczek/uczestników projektu.
5. Sporządzenie listy rezerwowej uczestniczek/uczestników, którzy wezmą udział w projekcie
w przypadku przerwania udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej do Projektu.
6. Udział w pracach zespołu rekrutacyjnego.
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczestniczek/uczestników projektu.
8. W przypadku wykonywania zadań w więcej niż w jednym projekcie, prowadzenie ewidencji godzin
i zadań realizowanych w OPS oraz przekazanie ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach
wszystkich projektów NSRO w okresie wykonywania zadań w OPS.
Wykonawca w ramach zleconego zadania zobowiązany będzie do przygotowania we
materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

własnym zakresie

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy.
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie.
3. Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy/szkolenia.
4. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Oświadczenie o wykonywaniu bądź nie wykonywaniu zadań w innych projektach NSRO.
6. Wypełniony formularz ofertowy.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczone przez Wykonawcę.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Informuję, że zaproponowana oferta będzie porównywana z innymi ofertami.
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć
w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r. do godz. 1100 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
07-411 Rzekuń, ul. Kolonia 1B, pokój nr 4 (sekretariat) osobiście, pocztą lub e-mailem na adres:
adamiecka@rzekun.net
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Anna Laska oraz Pani Anna Damięcka pod nr telefonu:
29 761 73 95 od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 1500 .

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Orzołek
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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