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Oszacowanie warto5ci zam6wienia
OSrodek Pomocy Spolecznej w Gryfinie, zwraca siq z pro3bq o oszacowanie wartorici zam6wienia realizacji
zadaniapolegajqcegonaSwiadczeniupracywcharakterze specjolistydosprowos6bniepelnosprawnychintelektuolniedlaT
uczestnik6w projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia spolecznego w
powiecie gryfiriskim" wsp6lfinansowanego ze lrodk6w 'Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu
Operacyj nego

Ka

pitat Ludzki

w

ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia spolecznego w powiecie gryfifiskim" finansowanego ze
Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki PriorytetVll, Dzialanie 7.1.
Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddzialanie 7.1.2 Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji
przez powiatowe centra pomocy spolecznej.
Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie pracy specjalisty do spraw os6b niepelnosprawnych intelektualnie dla 7
uczestnik6w projektu (5 Srodowisk) z gminy Gryfino (z nastqpujqcych miejscowoici: Stare Brynki, Gardno, Nowe Czarnowo
Wysoka Gryfidska) w liczbie okolo 20 godzin miesiqcznie, l4cznie okoto 80 godzin.
Praca Swiadczona bqdzie tak2e w miejscu zamieszkania uczestnika.

i

Wvmagania:
wyksztatceniewy2sze,
posiadanie do3wiadczenia w pracy z osobami niepetnosprawnymi /minimum rok/,
dyspozycyjnoSC, niekaralnoSi, nieposzlakowana opinia spoleczna,
mile widziane referencie.
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Zakres czvnnoSci:

L.
2.
3.

pomoc w zalatwianiu spraw urzqdowych,
pomoc w realizacji potrzeb kulturalno- rekreacyjnych i integracji ze Srodowiskiem,

doradzanie
ku

4,
5.
, 5.

w

zakresie uslug medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowych, kontakt6w spofecznych

i

uslug

ltura Ino- rekreacyjnych,

diagnozowanie warunk6w 2ycia i pomoc w usuwaniu wszelkiego typu barier (psychologicznych, spolecznych,
technicznych),
wsp6tpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie zabezpieczania potrzeb egzystencjonalnych,
pomoc w sprawach 2yciowo wa2nych dla osoby niepelnosprawnej.

Qkres realizacji ustugi: sierpied

-

listopad 2014 r.

Pozyskane informacje zostana wykorzystane wylqcznie w celu weryfikacji szacunku
dziala nia.

budietu przeznaczonego na wykonanie

Termin i miejsce zio2enia propozycji cenowej:
Informacjq o kalkulacji cenowej z podaniem ceny brutto nale2y zlo2ye w formie pisemnej, w jqzyku polskim w siedzibie
OSrodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie ul. tuiycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia !6.06.20t4 r.,
do godziny 15,30 lub przestad drogq listownq (decyduje data wplywu do OSrodka Pomocy Spotecznej w Gryfinie) lub drogq
email: izabela.firlas@ops.ervfino.pl lub aleksandra.szvmanowicz@ops,sryfino.pl w terminie do 15.06.2014r,
Niniejsze zopytonie mo na celu rozpoznanie rynku i oszocowanie woftolci zam6wienio. Zopytanie nie stonowi oferty w
ort. 66 Kodeksu Cywilnego, jok r6wnie2 nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy
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