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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/TS/2011

przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, z obowiązującymi wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie kwalifikowania wydatków POKL
w związku z realizacją projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces”
w ramach POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie
7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Data ogłoszenia: 07.04.2011r. – niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie
internetowej www.pcprleczna.pl oraz w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
2. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
zaprasza do złożenia oferty na:

3. Przedmiot zamówienia: Doradca zawodowy - zatrudnienie w ramach projektu
konkursowego POKL „Twoja szansa na sukces” realizowanego w PCPR w Łęcznej.
4. Zakres realizowanych zadań:
1) udział w komisji rekrutacyjnej i zrekrutowanie łącznie 3 grup po 12 uczestników
każda, spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.:
a) osób niepełnosprawnych,
b) osób w wieku powyżej 45+,
c) osób długotrwale bezrobotnych,
2) rekrutacja odbędzie się oddzielnie w każdej z gmin objętych wsparciem, tj.
w Milejowie, Ludwinie, Cycowie, Puchaczowie i w Łęcznej,
3) wybór uczestników do projektu na podstawie kryteriów: płeć, wiek, czas
pozostawania bez zatrudnienia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stopień
niepełnosprawności, motywacja do udziału w projekcie,
4) przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z zasadami bezstronności.
5. Termin realizacji zlecenia: kwiecień – maj 2011r.
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6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: biuro
projektu - PCPR Łęczna, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, tel. 81 4621 31 11, e-mail:
pcprleczna@op.pl, osoba do kontaktu: Kornelia Bartoch.
7. Kryteria wyboru ofert: cena brutto za wykonanie zlecenia 100%.
8. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia w zakresie doradztwa zawodowego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) komunikatywność,
6) odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie.
9. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenia.
10. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie
i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres
wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy - Doradca zawodowy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w ramach projektu POKL „Twoja
szansa na sukces” realizowanego w PCPR w Łęcznej,
2) ofertę należy złożyć na załączonym druku do zapytania ofertowego - zał. Nr 1,
3) do oferty należy załączyć:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia do
wykonywania zawodu,
d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o posiadaniu pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm. ).
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11. Termin i miejsce złożenia ofert: ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do dnia
16 kwietnia 2011 roku, do godziny 15.00 w sekretariacie (I piętro) Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna.
12. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z powyższym
otrzymane od państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
13. PCPR w Łęcznej zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi
oferentami. Ponadto informacja o wyborze zostanie zamieszczona w siedzibie i na stronie
internetowej Zamawiającego.
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