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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na poprowadzenie grupy wsparcia dla osób bezrobotnych 

w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie 

Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie z art.4 ust.8 

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

poz.1163 z późn. zm.) 

1. Zamawiający:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa 

2. Przedmiot zamówienia:  

Poprowadzenie grupy wsparcia dla osób bezrobotnych dla około 16 osób- uczestników 

projektu. 

Celem utworzenia grupy jest m.in.: 

- podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie podejmowania poszukiwań pracy- m.in. 

aktywnych sposobów poszukiwania pracy, przygotowania odpowiednich dokumentów 

aplikacyjnych, przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych, 

- pomoc i wsparcie w rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych, adekwatne do nich 

porady w zakresie poszukiwania pracy, 

- wzajemna pomoc i wsparcie w celu przywrócenia wiary we własne możliwości, 

- podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 

stresowych związanych z poszukiwaniami pracy. 

 (wstępna szacunkowa liczba godzin: około 20 przy założeniu podziału grupy na dwie 

mniejsze podgrupy- uwzględnione mogą zostać sugestie prowadzącego- specjalisty). 

3. Termin realizacji zamówienia:  

maj - listopad 2012 r. 

4. Wymagania: 

- wykształcenie wyższe, 

- doświadczenie i umiejętności w zakresie wymienionego obszaru tematycznego, 

- referencje w zakresie przeprowadzonych działań w ramach w/w zakresu, 

- odpowiednie umiejętności interpersonalne,  

- umiejętności prowadzenia zajęć grupowych. 
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5. Kryterium wyboru oferty:  

Łączna ocena kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia, zaproponowany konspekt pracy 

grupy wsparcia, zaproponowany wzór ankiety ewaluacyjnej, dyspozycyjność w zakresie 

uzgodnień ostatecznego harmonogramu zajęć, cena jednostkowa. 

Do oferty należy dołączyć: 

1. List motywacyjny. 

2. CV. 

3. Kserokopie dokumentacji potwierdzającej wykształcenie wyższe. 

4. Kserokopie dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i umiejętności w zakresie 

wymienionego obszaru tematycznego. 

5. Zaproponowany konspekt pracy grupy wsparcia uwzględniający przykładową 

tematykę spotkań, ich cele, metody pracy, a także sugerowaną ilość spotkań, czas ich 

trwania, częstotliwość przy uwzględnieniu własnej dyspozycyjności. 

6. Propozycja wzoru ankiety ewaluacyjnej (oferent zobowiązuje się do samodzielnego 

przeprowadzenia badania osiągniętych rezultatów).  

7. Oświadczenie, iż oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 

poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru. 

8. Oświadczenie o niekaralności. 

9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 

pełni praw publicznych. 

6. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „formularz ofertowy”, w języku polskim, w 

formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na 

poprowadzenie grupy wsparcia dla osób bezrobotnych”. Oferta winna być podpisana przez 

osobę upoważnioną.  

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7, 

osobiście lub pocztą tradycyjną, w terminie do 30 marca 2012 r. do godziny 15.00. 

 Kierownik OPS w Iłowej 

Elżbieta Kinal 


