Rybnik dn. 24.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RAZEM/RAR/2018
W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU
dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Rybnicka Akademia
Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla
osi
priorytetowej:
IX.
Włączenie
społeczne
dla
działania:
9.2.
Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych - RIT
Zamawiający:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA
"RAZEM"
Ul. Piasta 35
44-200 Rybnik
Tel. 796 770 425
e-mail: razemrybnik@gmail.com
Przedmiot zamówienia:
Kod CPV: 85121270-6- usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
Przedmiotem zamówienia jest usługa superwizji pracy psychologa zatrudnionego w ramach projektu
„Rybnicka Akademia Rodziny”.
Miejsce realizacji usługi:
Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny w Rybniku
Sposób i termin realizacji:
Prowadzenie superwizji pracy psychologa zatrudnionego w ramach projektu „Rybnicka Akademia
Rodziny”.
Usługa obejmuje 32 h tj. 8 spotkań x 4h (w okresie grudzień 2018 – lipiec 2020r., średnio 1 spotkanie na
kwartał)
Wymagania w stosunku do wykonawcy:
- wykształcenie wyższe w zakresie: pedagogika lub psychologia lub pokrewne;
- posiadanie przynajmniej jednego z certyfikatów w zakresie:
- terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- superwizji terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
- psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
- uprawnień w zakresie Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):

- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
- znajomość specyfiki pracy w ramach projektów finansowanych z EFS.
Forma zatrudnienia wykonawcy:
Umowa cywilno-prawna
Sposób i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres e-mail:
razemrybnik@gmail.com , przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Razem”, ul. Piasta 35, 44200 Rybnik lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia „Razem”, ul. Mikołowska 21, 44-200 Rybnik, w
poniedziałek i wtorek w godzinach 15.00-18.00 do dnia 18.10.2018 r. do godz. 20.00
Informacje dodatkowe:
1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
2. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani
kosztów noclegu.
3. Niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych
warunkach oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.
Oferta powinna zawierać:
CV osoby aplikującej i – opcjonalnie - jako załączniki: skany dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie/ dodatkowe kwalifikacje/ doświadczenie zawodowe/
Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy do zapytania nr 4
2. Klauzula informacyjna RODO

