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Plac Niepodległości 5 26-502 Jastrząb
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Jastrąb' dnia 07.l0.20l6 r.

ZAPYTANIE OF.ERTOWE

Na stanowisko psychologa do Samorządowego Pnedszkola Integracyjnego w Gąsawach
Plebańskich. W związku z realizacją projektu pt. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego WojewódŹwa Mazorvieckiego na lata 2014-2020 osi
priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu''' Działania 10.l ,,KsŹałcenie i rozwój dzieci i

młodzieży'', Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna'' współfinansowanego ze środków
E'uropejskiego Funduszu Społecznego.

l. Nazwa i adres Zamawiaiąceeo:

Gmina Jastrząb
Plac Niepodległości 5'
Ż6-502 Jastrząb
tel. 48 628 - 48 - ó0

2. Przedmiot naboru:

Przedmiotem zamówienia jest prorvadzenie spotkań z rodzicami dzieci uczęszczających do
Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich od 0l.ll.20l6 r. do
30.06.2017 r. w ramach projektu pn. ..Przedszkole Baśniowa Kraina'' współfinansowanego Ze

środków Europejskiego Funduszu Społecmego

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

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Do zakresu obowiązków psychologa będzie należało:
1. Prowadzenie doradŹwa psychologicznego dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Prowadzenie obowiązującej dokumentacj i.

3. Wspołpraca z personelem projektu celem realizacji zamierzonycl't działań i osiągnięcia
zaplanowanych celów projektu-

4. oznakowanie dokumentacji zajęć zgodnie z w}tycznymi dotycącymi oznaczenia pĄektów
w ramach RPo wM 2014 -Ż020'

5. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację z:jęć zgodnie
ó. z harmonogramem.
7. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu unrowy zgodnie

z harmonogramem zajęć, spowodowane.i usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną
zwolnieniem lekarskirn lub innym dokumentem urzędowym). Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodb1tym zajęciom w innym terminie.

4. Wymagania w stosunku do Wykonawcv:

l. obyrłatelstwopolskie
2. Ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.
3. Minimum l rok doświadczenia w zawodzie.
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5. Wymagane dokumenł:

l . List moĘwacyjny;
2. Curriculum vitae;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wyksźałcenie potwierdzone za zgoóność z

oryginałem przez kandydata lub urzędowo;
4. oświadczenie o posiadaniu pehi zdolności do c4łrności prawnych oraz korzystaniu z pełni

praw publicmych.
5. oświadczenię o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz nietoczenie się przeciwko

kandydatowi postępowania karnego.
6. W1rażenie zgody na ptzetwarzanie danych osobowych.

6. Wymiar czasu pracv: 8h w czasie trwania projektu.

7. Termin realizacii: od 01.1 i.2016 r. do 30.06.2017 r.

8. Podstawa zatrudnienia: uinowa zlecenie.

9. Mie-isce i termin złożenia ofertv.

Wymagane dokumenĘ naleĘ złoĘó w:
Urzędzie Gminy Jastrząb - sekretariat
Plac Niepodległości, Ż6-50Ż Jastrząb tel. 48 628 48-60
Do 14.10.2016 r. do godziny 12.00.

10. Termin otwarcia ofert: 14.10.2016 roku, godzina 12.30.

11. Sposób przveotowania ofertv:

oferent powinien przygotowaó ofeńę na formularzu załączonym do niniejszego zapy,tania ofertowego
_ załącznik nr l, wraz z oświadczeniem stanowiącym załączrrik nr 2 i 3.
Formularz ofertowy należy dostarcryć wraz z kompletem dokumentów w Zamkniętej kopercie z
następującym opisem: ,,oferta na stanowisko B9Jabologą do Samorządowego Przedszkola
lntegracyjnego w Gąsawach Plebńskich w ramach projektu pt. 

',Przedszkole 
Baśniowa Kraina''

wspołfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecmego.

12. osoba upowa'źniona do kontaktu z wykonawcami:

Agnieszka Dąbrowska Tel. 48 628 ' 48 - 73

13. Kłlteńa wvboru ofert: najniższa cena.

Z wybraną osobą Zamawiający skontakfuje się telefonicznie.
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