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W  związku  z  realizacją  projektu „DLA  RODZINY”  współfinansowanego  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014  -  2020  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
im. bł. o. R. Chylińskiego  w  Zgierzu  kieruje  do  Państwa  zapytanie  ofertowe  dotyczące
pedagoga.

Znak sprawy EFS2.26.1.2019

Informacje ogólne:
Nabór personelu projektu. Umowa cywilnoprawna. 
Zajęcia przeznaczone są dla około 12 rodzin (ok. 24 dzieci) uczestników projektu.

Czas realizacji: spotkania indywidualne prowadzone od czerwca 2019 r. do kwietnia 2021 r.:
łączna ilość godzin  wynosi  -  368 h (112 h – 2019 r.,  192 h – 2020 r.,  64 h – 2021 r.)  -
4 spotkania w miesiącu po 4 h zegarowe (średnio 1 spotkanie 4 godzinne w tygodniu).

Spotkania  będą  się  odbywać  w  godzinach  8:00  –  18:00  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego  zgodnie  ze  szczegółowym  harmonogramem  przygotowanym  przez
Zamawiającego. 

Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia pedagoga:
 wykształcenie pedagogiczne, wyższe magisterskie;
 udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej 

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony formularz oferty 
2. CV lub w przypadku wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą wydruk z ewidencji,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje osoby 

prowadzącej, 
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu aplikacji
do sekretariatu Ośrodka), do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 9:00 na adres Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zgierzu ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, pok. 10 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:  “Oferta na świadczenie usługi pedagoga w ramach projektu
DLA  RODZINY”.  Oferty  niekompletne  lub  oferty,  które  wpłyną  po  oferty,  które  wpłyną
po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
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Kryterium badania ofert:

1. Cena - 50 % 
2. Wykształcenie i doświadczenie osoby prowadzącej terapię - 50 % 
W tym:
a) za minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia – 10 pkt 
b) dodatkowe punkty w kryterium wykształcenia i doświadczenia osoby prowadzącej terapię można
uzyskać za:

 specjalizację z pedagogiki dziecięcej – 5pkt
 doświadczenie w pracy pedagoga dłuższe niż 2 letnie – 5pkt
 doświadczenie  w  pracy  z  rodzinami  objętymi  wsparciem w  ramach  ustawy  o  wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej – 5pkt
 doświadczenie  w  pracy  z  dziećmi  z  trudnościami  opiekuńczo  –  wychowawczymi  oraz

niepełnosprawnymi, w tym intelektualnie – 5pkt
 doświadczenie  w  pracy  w  projektach  współfinansowanych  ze  środków  Europejskiego

Funduszu Społecznej – 5pkt

Punkty  przyznawane  dla  kryterium  wykształcenie  i  doświadczenie  zostaną  obliczone
z zależności: 

OCENA PUNKTOWA = WARTOŚĆ KRYTERIUM OFERTY BADANEJ  x 100 x ZNACZENIE DANEGO KRYTERIUM 
                                     NAJKORZYSTNIEJSZA WARTOŚĆ KRYTERIUM 

 
Punkty przyznawane dla kryterium cena zostaną obliczone z zależności: 

OCENA PUNKTOWA =NAJKORZYSTNIEJSZA WARTOŚĆ KRYTERIUM x 100 x ZNACZENIE DANEGO KRYTERIUM
        WARTOŚĆ KRYTERIUM OFERTY BADANEJ  
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