
                                                 
 

 

 
Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

OGŁOSZENIE 
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców usług  

w zakresie doradztwa zawodowego 
w ramach projektu 

 
„Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Opis zadania do realizacji: 
 
 
Usługa obejmuje przygotowanie 120 indywidualnych planów działania dla 
uczestników projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. 
 
 
Usługa obejmuje: 
 

1. Przeprowadzenie diagnozy uczestników projektu w zakresie doradztwa 
zawodowego; 

2. Przygotowanie 120 indywidualnych planów działania dla uczestników projektu 
uwzględniających ich predyspozycje zawodowe oraz możliwe do uzyskania 
wsparcie w ramach projektu. 

 
Inne istotne warunki realizacji usługi: 
 
1. Dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przewiduje się również zwrot kosztów 
dojazdu; 
2. Termin realizacji usługi; 30.11.2010 r. 
 
 
 
Oferta: 
 
Osoby lub firmy posiadające osoby spełniające kryteria wyboru powinny złożyć 
pisemną ofertę zawierającą następujące informacje i załączniki określone na wzorze 
stanowiącym załącznik do ogłoszenia: 
 

1. Ofertę cenową za godzinę przeprowadzonych zajęć brutto. Za cenę brutto 
zawiera się cenę zawierającą wszystkie koszty realizacji zlecenia w tym 
podatki. 

2. Załączonym życiorysem osoby proponowanej do prowadzenia zajęć; 
3. Kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem: 

a) Dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień doradcy 
zawodowego; 

b) dokumentów potwierdzających co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy 
doradcy zawodowego lub potwierdzających przeprowadzenie minimum 
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200 godzin doradztwa zawodowego z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie. 

c) wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli osoba prowadzi 
działalność gospodarczą); 

d) wypisu z KRS lub umowy spółki cywilnej lub innego dokumentu 
potwierdzającego funkcjonowanie podmiotu (jeżeli ofertę składa osoba 
prawna lub osoby fizyczne w spółce cywilnej) 

4. W przypadku składania oferty przez podmiot oświadczeń osób 
proponowanych do prowadzenia zajęć o gotowości do ich prowadzenia 
zgodnie z ogłoszeniem.  
 

 
Kryteria wyboru ofert: 
 

1. Formalne:  
 
a) złożenie podpisanej oferty zawierającej cenę brutto  
b) złożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu 

potwierdzającego posiadanie uprawnień doradcy zawodowego przez 
osoby planowane do prowadzenia zajęć; 

c) złożenie kserokopii dokumentów potwierdzających minimum 2 letnie 
doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy z osobami 
niepełnoprawnymi intelektualnie lub potwierdzenie przeprowadzenia 200 
godzin doradztwa zawodowego z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie; 
 

2. Kryteria pozostałe: 
 

cena brutto za godzinę prowadzenia zajęć; 
 
 
Termin składana ofert:  
 
Oferty muszą zostać złożone w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim, ul. Sikorskiego 16 w 
Stargardzie Szczecińskim do dnia 1 września 2010 roku do godziny 16:00 w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie rekrutacja” 
 
Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu. 
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Załącznik: Wzór oferty 
 

 
 
 
 

miejscowość, data 
 

(adres lub pieczęć osoby/podmiotu składającego ofertę) 
 
 
 
 
 

OFERTA 
 

na terapeutę w projekcie 
 

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy 
 

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Składam ofertę na realizację zajęć: 
 
 

cena za godzinę zajęć: ………………. brutto  

(słownie: …………………………………. zł …./100 gr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. ……………………………….. 
2. ……………………………….. 
3. ………………………………. 


