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Znak sprawy: GOPS.271.EFS.3.N.2015 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6. 

 

Przedmiot zamówienia: Animator partnerstwa w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywny powiat 

cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, Poddziałanie 

9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe magisterskie, 

 co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,  

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii 

Europejskiej,  

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie w charakterze koordynatora projektu. 

Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie w pracy z trudnym klientem,  

 prawo jazdy kat. B oraz własny samochód, 

 znajomość komputera oraz obsługi urządzeń biurowych. 

Preferowane cechy osobowości: 

 umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne, 

 sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, 

 umiejętność organizacji pracy własnej. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 list motywacyjny, 

 CV, 

 dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz 

doświadczenie zawodowe, 

 oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
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ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2014, poz. 1182 ze 

zm.) 

 oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie. 

 

Zakres wykonywanych zadań: 

1. Budowanie relacji pomiędzy gminą a powiatem w celu skuteczniejszej aktywizacji grupy 

mieszkańców gminy na każdym etapie realizacji projektu.  

2. Wspieranie uczestników projektu w osiągnięciu zaplanowanej ścieżki reintegracji.  

3. Współpraca pomiędzy personelem projektu zatrudnionym do realizacji poszczególnych 

działań. 

4. Pobudzanie do działania personelu oraz uczestników projektu.  

5. Wspomaganie budowy partnerstwa na każdym etapie realizacji projektu.  

6. Ułatwienie przepływu informacji pomiędzy gminą a liderem oraz pozostałymi partnerami 

projektu. 

Przewidywana liczba godzin na miesiąc na wykonywanie zadanie: 60 

 

Miejsce wykonywania pracy: biuro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, 

teren gminy Zebrzydowice oraz pozostałych gmin w Powiatu Cieszyńskiego  

 

Termin realizacji zamówienia: od styczeń 2016r. do grudzień 2017r. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do 

08.01.2016r. do godz. 12.00. 

 

Termin wyboru oferty: 08.01.2016r. 

 

Kryterium wyboru oferty: cena: 60%, doświadczenie: 40% 

 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, 

przedstawione ceny mają stanowić wartość brutto. Podana cena ma być ceną za godzinę 

świadczenia usługi.  

 

Preferowana forma rozliczenie: umowa zlecenie 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Kroczek tel. 32 47 55 119. 


