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Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapita  Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji spo ecznej, Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddzia anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na prowadzenie grupy wsparcia

w ramach projektu systemowego „Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa”

wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu

Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, na podstawie z art.4 ust.8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164,

poz.1163 z pó . zm.)

1. Zamawiaj cy:

rodek Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7 68-120 I owa

2. Przedmiot zamówienia:

Poprowadzenie grupy wsparcia dla oko o 15 osób z problemem wspó uzale nienia i

przemocy w ilo ci oko o 60 godzin (liczba godzin jest orientacyjna i mo e ulec zmianie w

zale no ci od potrzeb), celem utworzenia grupy jest m.in. wzajemne dostarczanie

emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami wspólnymi

dla wszystkich cz onków grupy, nabycie trwa ych umiej tno ci w procesie przezwyci ania

sytuacji problemowych wynikaj cych z procesu wspó uzale nienia, przeciwdzia anie izolacji

z powodu trudnych do wiadcze , dzielenie si  obawami, frustracjami itp.

3. Termin realizacji zamówienia:

maj - listopad 2011 r.

4. Kryterium wyboru oferty:

czna ocena kwalifikacji, umiej tno ci oraz do wiadczenia, dyspozycyjno  w zakresie

uzgodnie  harmonogramu zaj , cena jednostkowa

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofert  sporz dzi  nale y na za czonym druku „formularz ofertowy”, w j zyku polskim, w

formie pisemnej. Oferta winna by  podpisana przez osob  upowa nion .

6. Miejsce i termin z enia oferty:

Ofert  z  mo na osobi cie u zamawiaj cego, poczt  tradycyjn , poczt  elektroniczn  na

adres ops@ilowa.pl do 30 kwietnia 2011 r.

Kierownik OPS w I owej
El bieta Kinal
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