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Ogloszen¡e
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w zwiqzku z realizacjQ w roku 2AL4
projektu systemowego pn. "Dajmy szansq" wspólfinansowanego przez Unig
Europejskq ze érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet VII Dzialanie 7.t Poddzialanie 7.L.2 zaprasza
do wspólprary:

DORADCE ZAWODOWEGO

Przedmiotowe postQpowanie nie podlega pzepisom ustawy z dnia 29 stycznia ZAO4
roku Prawo zamówieri publicznych l}z.U,220L3r., poz. gA7 zezm./

1. Wajunki wspólpracy:

1) umowa zlecenie,
2) liczba godzin objgta zleceniem - 30 gadz. lekcyjnych (45 min.) w okresie od

27.08.20L4 r. do A7.09.2AL4 roku (2 grupy x 15 godzin) podczas wyjazdu
a ktyw i za ryj n o - re h a b i I i ta q¡j n o - i n te g ra ryj n e g o.

3) przygotowanie zakresu tematycznego i paeprowadzenie grupornrych zajgó
warsztatowych w zakesie aktywizacji zawodowej osób niepelnosprawnych,
prowadzenie dziennika zajqé, spozqdzenie sprawozdania z realizacji zajgé,

4) Zamawiajqcy zapewni dowó2, pobyt ¡ wyzywienie, ubezpieczenie NNW dla osoby
prowadzqcej zajgcia, salg do prowadzenia zajqé, powielenie materialów
szkoleniovvych pr¿ygotowanych przez prowadzqcego zajgcia, materialy biurowe do
prowadzenia zajgó.

2. Wymagane kwalifi kacje:

1) wyksztalcenie wyzsze magisterskie z zakresu doradztwa zawodowego lub
wyKztalcenie wylsze i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia doradcy zawodowego w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i inst¡rtucjach rynku pracy (Dz.U
z 20L3 r. poz. 674 ze affi.),

2) min 2 - letnie doéwiadczenie na stanowisku doradry zawodow€go,
3) doÉwiadczenie w pracy z osobami niepelnosprawnyffii,
4) niekaraln aéé za pzestgpstwa popelnione umyélnie,
5) pelna zdolnoéó do czynnoéci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych.
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Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. kserokopie dokumentów poéwiadczajQcych rfryksztalcenie,

3. kserokopie dokumentów poéwiadczajqcych wymagane doéwiadczenie zawodowe (np'

zaéwiadczen¡a, Éwiadectwa pracy itp.),

4. oÉwiadczen¡e kandydata dot. zaangailowania zawodowego stanowiqce zal. Nr 1 do

ogloszenia,

oéwiadczenie kandydata o niekaralnoéci, pelnej zdolnoéci do czynnoéci prawnych

i korzystania z pelni praw publicznych stanow¡qce zat. Nr 2 do ogloszenia,

oéwiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwazanie danych osobowych dla

celów rekrutacji spozqdzone wedlug wzoru stanowiqcego zal. Nr 3 do ogloszenia,

oferta cenowa - stawka za L godz. prowadzenia zaiqé brutto,

w odniesieniu do osób prowadzqcych dzialalnoÉó gospodarczq, które bede osobiécie

wykonywaó zamówienie - kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej,

zamawiajqcy zastrzega sobie prawo 2qdania dodatkov\¡ych dokumentów niezbgdnych

5.

6.

7 .

B.

9.

do rozpatrzenia ofefi.

Do oferty mo2na zal4czyé inne dodatkowe dokumenty potwierdzajqce posiadane kwalifikacje

i umiejgtno5ci.

Kryterium oceny ofert:
- najnizsza cena bruttox - 100 o/o.

xW odniesieniu do osób fizycznych, Kóre nie sq nigdzie zatrudnione i Zamawiaiqcy bQdzie
odprowa dzat od ich wynagrodzenia skladki na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Prary do
zaoferowanej w ofercie ceny brutto Zamawiajqcy doliczy skladki platnika. W tym pr¿ypadku,

cenq ofefi bgdzie stanowila zaproponowana w ofercie przez Wykonawcg cena brutto
powigkszona o skladki Platnika.

Sposób i termin skladania ofert:

Ofertg w formie pisemnej, zawierajqcq wymagane dokumenty, naleZy ztozVé w zaklejonej

kopercie w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu (pokój nr L2),

ul. Domagalskieg o 7, budynek B, 26 - 600 Radom, z dopiskiem "DORADCA ZAWODOWY" w

terminie do dnia 18.08.20 L4 r. do godz. 16.00 (decyduje data wplywu). Dokum€ntY, które

wplynq do powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu po uplywie wyznaczonego

terminu nie bQdq rozPatrywane.
Kserokopie dokumentów powinny byé poéwiadczone za zgodnoéó z oryginalem.
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w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu (pokój nr 03) lub wydrukowaé ze
strony wnnr.oqrradom.fi nn.pl zakladka : zamówienia publian e 2014.
Ombq upowa2nionq do kontakbw w spraurie postápówania jst Pani Anna Czupryn lub pani
Malgorzaüa Mroziewicz- 6m¡k Tel. ,f8 38 15 070, e-mail: pcpr@spradom.eu.

D Y E K T O R
m PomocY Rodzlnls

intr Jonczgk

Radom, dn. 04.08.2AL4 roku
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