
Urząd Gminy Jastrz ąl'
Plac Niepodległo ścł 5 26-50Ż |astnąb
tel. [48J 6Z8 48 60 fax. (48] 628 48 67
wvwv. jastrzab.gmina.waw.pl, e-mail:jastrzab@gmina.waw.pl

Jastrąb' dnia 09.09 'Ż016 r'

ZAPYTANIf, OFERTOWE

Na stanowisko psychologa do Samorądowego Przedszkola Intęracyjnego w Gąsawach
Plebańskich. W związku z realŁacją projektu pt. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Wojewódżwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 osi
priorytetowej X ,,Edukacja dla ronvoju regionu'', Działania l0.l ,,Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży'', Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna'' współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecmego.

1. Nazwa i adres Zamawiaiacego:

Gmina Jastrąb
Plac Niepodległości 5,

Ż6-50Ż JaŚrząb
tel. 48 628 - 48 - 60

2. Przedmiot naboru:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spotkań z rodzicami dzieci uczęszczających do
Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich od l9.09'20l6 r. do
30.06.Ż017 r. w ramach projektu pn. 

',Przedszkole Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecmego

Ce| zajęć: przełam1'wanie stereot}pów płci i barier równościowych, pomoc w adaptacji dzieci w
nowym środowisku, konsultacje na temat zachowania i rozwoju dziecka.

3. Szczegółowy opis przęllqiq]Lu!ąrnóy/!ęn:ią

Do zakresu obowiązków psychologa będzie należało:
1. Prowadzenie doradzwa psychologicmego dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola'
2. Prowadzenie obowiązuj ącej dokumentacji.
3. WspóĘraca z personelem projektu celem rea|izacji zamierzonych działan i osiągnięcia

zaplanowanych celów projektu.
4. oznakowanie dokumentacji zajęć zgodnie z w}tyczn}mi dotyczącymi oznaczenia projektów w

ramach RPO WM 2014 - 2020.
5. Nienvłocme informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z

harmonogramem.
6. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z

harmonogramem zajęó' spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną
zwolnieniem lekarskim lub innyn dokumentem urzędowym). Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia zajęó w ilości godzin równej nieodb1tym zajęciom w innym terminie.

4. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

1. Obywatelstwopolskie
2. Ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.
3. Minimum 1 rok doświadczenia w zawodzie'

Fundusze
Europejskie ()azowtre.

serce Polski
.".,:fi?;i":'g#; E



Urząd Gminy |astrząb
Plac Niepod)egłości 5 26-502 Jastrząb
tel. [4BJ 628 4a 60 fax. [48] 628 48 61
\Ą'l^.W.iastrZab.gmina.waw.pl, e-mai l : jastrzab@gmina.waw.pl

5. Wymagane dokumen{v:

1. List motywacyj ny;
2. Curriculum vitae;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wyksźałcenie potwierdzone za zgodność z

oryginałem ptzez kandydata lub urzędowo;
4. oświadczenie o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełli

praw publicznych.
5. oświadczenie o niekaralności Za przesĘpstwo umyślne oraz nietoczenie się przeciwko

kandydatowi postępowania karnego.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowyclr.

6. W:ymiar czasu p!ą!E 8h w czasie trwania pĄektu.

7. Termin ręalizacji: od 19.09.201ó r' do 30.06.2017 r'

8. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

Wymagane dokumenty nal€ż} złoĄć w:
Urzędzie Gminy Jaskząb - Sekretariat
Plac Niepodległości,26-502 Jastnąb tel. 48 628 48-ó0
Do 16.09.2016 r. do godziny 12.00.

10. Tęrmin otwarcia ofert: l6.09'2016 roku, godzina lŻ.30.

l l . Sposób prą g'oto\łania ofertv:

oferent powinien prrygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zap1tania ofertowego
- załącznik nr 1 , wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 i,3 .

Formularz ofeńowy należy dostarczyć wraz Z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z
następującym opisem: ',Oferta na stanowisko psy9hqlagą do Samorządowego Przedszkola
Integracyjnego w Gąsawach Plebanskich w ramach projektu pt. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina''
współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecmego.

12. Osoba upowżniona do kontaktu z wvkonawcami:

Agnieszka Dąbrowska Tel. 48 628 - 48 - 73

13. KMeria wyboru ofert: najniższa cena.

Z wybraną osobą Zamawiający skontaktuje się telefonicmie.

Unia Europejska
EU.Ópejski F!nd!ŚŻ spole.zny

wolT GMINY

And.rzej Bracha

{ iti,""*r,xr", ()azowtze,
serce Polski


