Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie
ceny ( brutto) za 1 h usługi doradztwa, dotyczącego wsparcia eksperckiego w zakresie: prawo
cywilne, prawo rodzinne, prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej,
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawne aspekty zatrudniania ON, korzystanie z
instrumentów rynku pracy .
Zapytanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys.
PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu pt. ”Nowe umiejętności
–nowe możliwości” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie na podstawie umowy nr UDARPZP.07.01.00-32-K002/18-00.
DZIAŁANIE: RPZP.07.01.00- Programy na rzecz integracji osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację
społeczno- zawodową wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej,
społecznej,
zawodowej.
Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2018 r. do 31 grudzień 2019 r.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 40 osób z
niepełnosprawnością intelektualną (zwanych dalej: ONI) ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności poprzez rozszerzenie oferty wsparcia w ramach: ŚDS, WTZ i
ZAZ "Centralna Kuchnia" w Stargardzie oraz ich otoczenia w terminie: 1.09.2018 do 31.12
2019 r.
Zapytanie dotyczy działania:
porady eksperckie dla członków rodzin osób z
niepełnoprawnością intelektualną (ONI) w zakresie: prawo cywilne, prawo rodzinne,
prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej, prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych, prawne aspekty zatrudniania ON, korzystanie z instrumentów rynku
pracy(prośba o ofertę z tego zakresu) oraz z innymi ekspertami, w tym związanych ze
sprawami finansowymi- co wzmocni postawę w kierunku motywowania do zmiany w
zakresie aktywizacji ONI. Łączny wymiar 5h na jedną rodzinę (200 H wsparcia). W ramach
zapytania przewiduje się 40 h w wymiarze 1 h na rodzinę . Spotkania prowadzone będą w
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siedzibie wnioskodawcy w Stargardzie w godzinach popołudniowych w terminie IV kwartału
2018 r.
Uprzejmie prosimy o przesłanie CV oraz wskazanie ceny za 1 h wsparcia w wartości brutto,
na adres e-mail: zaz.ck@wp.pl w terminie do 30 września 2018 r. , do godziny 20.00
Wszelkich informacji udziela: Przemysław Momot, tel.697991137. Więcej informacji o
projekcie na stronie: www.psoni.stargard.pl
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