
 
 

Załącznik nr 3 do protokołu nr DOiK.262.21.2022. HO 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku 
 

zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w formie przeprowadzenia indywidualnego 

poradnictwa z zakresu opieki nad dzieckiem do 1 roku życia w ramach projektu „Dziecko 

w rodzinie” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

  

I. ZAKRES USŁUGI I MIEJSCE ŚWIADCZENIA 
 

1. Usługa obejmuje przeprowadzanie indywidualnego poradnictwa  dla opiekunów dzieci do 

1 roku życia  

2. Usługa będzie świadczona w siedzibie Wykonawcy. 

 

II. WYMAGANIA 

 

1. Kwalifikacje zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty. 

2. Doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonywanie zawodu fizjoterapeuty  nie krótsze 

niż 2 lata. 

3. Ukończony kurs z zakresu koncepcji NDT Bobath.  

 

III. OKRES REALIZACJI I WYMIAR USŁUG 

 

1. Usługi będą świadczone w okresie od września 2022 r. do października 2023 r. 

2. Wymiar usług w okresie świadczenia łącznie wynosi do 20 godzin. 

 

IV. FORMA REALIZACJI USŁUGI 

 

Usługa będzie świadczona na podstawie umowy zlecenia lub umowy na świadczenie usług  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

V. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Oferta cenowa na formularzu oferty. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, staż pracy. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających, ukończenie kursów, specjalizacji, szkoleń, 

itp. 

4. Klauzula informacyjna. 

 

VI. SKŁADANIE OFERT 

 

1. Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w formie papierowej.  

2. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, osobiście w Punkcie Obsługi 

Interesanta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek 

w terminie do 23 września 2022r. do godziny 1400.  

3. Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Honorata Owczarek – konsultant ds. 

projektów i usług socjalnych, tel. 94 37 280 15 lub 94 37 280 00 (sekretariat), od 

poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400, email efs@mops.szczecinek.pl. 

mailto:efs@mops.szczecinek.pl


 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERENTA 

 

1. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za cały zakres usługi  

i spełnia wszystkie wymagania określone w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zaoferowana cena za świadczenie usługi winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Formularz oferty. 

2. Klauzula informacyjna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


