
 
ROZEZNANIE RYNKU - ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO I PEDAGOGA PRACY  
„KOMPEKSOWE WSPARCIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH” 
TRYB ROZEZNANIE RYNKU  
 
Nr postępowania: 05/SABB/2014 data: 10.04.2018  r. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Stowarzyszenie Aktywnośd bez barier w związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie szansą na 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych”, współfinansowanych ze środków UE, poszukuje 
kandydatów/kandydatek – PRACOWNIK SOCJALNY ORAZ PEDAGOG PRACY  
 
Na przedmiot zamówienia składa się: 
 
Częśd I – Świadczenie usług w charakterze PRACOWNIK SOCJALNY – 400 GODZ KONSULTACJI 
INDYWUALNYCH Z OSOBAMI NIEEŁNOSPAWNYMI W OKRESIE OD II KWARTAŁU 2018 DO IV KAWRTAŁU 2018 
ORAZ OD III KWARTAŁU 2019 DO KOOCA IV KWARTAŁU 2019.  
 
Częśd II – Świadczenie usług w charakterze PEDAGOG PRACY 400 GODZ KONSULTACJI INDYWUALNYCH Z 
OSOBAMI NIEEŁNOSPAWNYMI W OKRESIE OD II KWARTAŁU 2018 DO IV KAWRTAŁU 2018 ORAZ OD III 
KWARTAŁU 2019 DO KOOCA IV KWARTAŁU 2019.  
 
Projekt „Kompleksowe wsparcie szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zachodniopomorskiego  Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej RPZP.07.00.00 włączanie społeczne  i ma na celu 
przyczynid się do włączania do życia zawodowo-społecznego osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 
terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizuje kompleksowe programy wsparcia: 
poradnictwo  psychologiczne i doradztwo zawodowe  prowadzące do integracji społeczno -  zawodowej, 
szkolenie/kursy zawodowe oraz staże zawodowe. 
 
 
Warunki realizacji zamówienia, do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca: 
 
Część I – Świadczenie usług w charakterze pracownika socjalnego – zajęcia maja za zadanie przyczyniać się 

do zapewnienie osiągnięcia lepszego poziomu i jakości pracy i życia poprzez wspomaganie  

w rozwiązywaniu problemów, poprzez usuwanie bądź minimalizowane negatywnych wpływów 

itp.  Ważnym zadaniem będzie  wzmacnianie zdolności osób do samodzielnego rozwoju i rozwiązywanie 

własnych problemów zawodowych  i życiowych. Zajmą się kierowaniem rozwojem zawodowym 

kreowaniem postaw pro zawodowych i pro społecznych, poddadzą ocenie poprawność działań zawodowych 

i społ., zwalidują potrzeby i umiejętności uczestników w stosunku do rynku. 

 

Część II - Świadczenie usług w charakterze pedagoga pracy: j.w. 

 

 
W postępowaniu mogą wziąd udział osoby, które spełniają następujące warunki: 
 

Część I – Świadczenie usług w charakterze pracownika socjalnego: 

 
WYMAGANIA: 

 

1)Wykształcenie wyższe praca socjalna, min 5 lat pracy z osobami niepełnosprawnymi 

 

- Część II – Świadczenie usług w charakterze pedagoga pracy 



 
WYMAGANIA: 

 

1) Wykształcenie min wyższe, min 5 lat pracy z osobami niepełnosprawnymi 

 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca (w odniesieniu do wszystkich dwóch części 

przedmiotu zamówienia), spełniający następujące warunki: 

1) posiada wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określone w 

niniejszym zapytaniu:  

2) Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie CV według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oferty. 

 

6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 zapytania ofertowego – CV 
 

 
 
 

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY – najniższa cena 
 

Miejsce wykonania zamówienia: województwo zachodniopomorskie 

 

 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: 

poczty elektronicznej na adres:ania2_z@o2.pl (skan z podpisem), dopiskiem zapytanie ofertowe nr 

05/SABB/2018  z  informacją o części zamówienia, na które składana jest oferta (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ 

II, ). 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 10.04.2018 r. na stronie www.bez-barier. 

 

Telefon do kontaktu Zawadzka Anna 513055137, mail: ania_z@o2.pl 

 

 

 

http://www.bez-barier/

