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Jastrząb' dnia 20.09.2016 r.

ZAPYTAME OFERTOWE

Na stanowisko psychologa do Samonądowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach
Plebańskich' W związku z rcalizac1ą projektu pt' ,,Przedszkole Baśniowa Krairra'' w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Wojewódńwa Mazowieckiego na lata Ż014-2020 osi
priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu"' Działania l0.l ,,Kształcenie i rozwój dzieci i

rrńodzieĘ'', Poddziałania 10.1.4 ,'Edukacja przedszkolna'' współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Nazwa i adres Zamawiaiącego:

Gmina Jastrząb
Plac Niepodległości 5,
26-50Ż JasIrząb
tel. 48 628 - 48 - 60

2. Przedmiot naboru:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spotkan Z rodzicami dzieci uczęszczających do
Samorządowego Przedszkoła Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich od 0l.10.20l6 r. do
30.06.2017 r. w ramach projektu pn. ,'Przedszkole Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel zajęć: przełamyłvanie stereorypów płci i barier równościowych, pomoc w adaptacji dzieci w
nowym środowisku, konsultacje na temat zachowania i rozwoju dziecka.

3. Szczeqółowy opilpĘ9dĄip1!-zgnri!Ł!ęnią

Do zakresu obowiąków psychologa będzie należało:
l. Prowadzenie doradźwa psychologicznego dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola'
2' Prowadzenie obowiąguj ącej dokumentacji.
3. Wspołpraca z persone|em projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia

zaplanowanych celów projektu.
4. omakowanie dokumentacji zajęć Zgodnię z w1tycznymi doĘcącymi oznacz'enia projektów w

ramach RPo WM 20lĄ _2020.
5. Niezwłocme informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęó zgodnie z

harmonogtamem.
6. W prrypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z

harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną
zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentęm urzędowym). Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia zajęó w ilości godzin równej nieodbygm zajęciom w innym terminie'

4. W}łnagania w stosunku do Wykonawcy:

I . Obywatelstwo polskie
2. Ukończone studia }łyższe na kierunku psychologia.
3' Minimum l rok doświadczenia w zawodzie.
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5' Wymagane dokumenąv:

1 . List morywacyjny;
2. Curriculum vitae;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wyksźałcenie potwierdzone za qodność z

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

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

kandydatowi postępowania karnego.
6. Wyrażenie zgody na przet'lvarzanie danych osobowych.

6' Wymiar czasu p!ąqł 8h w czasie trwania projek1u.

7. Termin realizacji: od 01.10.2016 r. do 30.06.2017 r.

8. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

Wymagane dokumenĘ naleĄ złoĄć w:
Urzędzie Gminy Jastrząb - Seketariat
Plac Niepodległo ści, Ż6-50Ż Jastrząb tel. 48 628 48-60
Do 27.09.Ż0|6 r. do godziny 12.00.

l0. Termin otwarcia ofert: 27.09.20l6 roku, godzina lŻ.30'

] l . Sposób prąvgotowania ofeĄl:

oferent powinien przygotowaó ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego
_ załącznik nr l, wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 i 3.

Formularz ofertowy należ] dostarc2yć wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z
następującym opisem: ,,oferta na stanowisko psycholoqa do Samorządowego Przedszkola
lntegraryjnego w Gąsawach Plebańskich w ramach projektrr pt. ,'Przedszkole Baśniowa Kraina"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12. osoba upowżniona do kontaktu z wykonawcami:

Agnieszka Dąbrowska Tel' 48 6Ż8 - 48 - 73

D-_Łrlt!ęlaJr-bplulakt(: najniższa cena.

Z wybraną osobą Zamawiający skontaktuje się telefonicmie. WOIT GMINY
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Andrzej Bracha
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