
 

                                                      
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  

w związku z realizacją projektu pn. „Nowa Szansa”  dofinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

poszukuje  psychologa  
 

I. W ramach usługi przewiduje się: 

zbadanie poziomu motywacji do zmian oraz podjęcia zatrudnienia  u 17 uczestników Klubu 

Integracji Społecznej, realizowanych w  ramach projektu „Nowa Szansa”. 

 

II. Planowany zakres i forma współpracy: 

Termin:  kwiecień,  grudzień 2018 r. 

Liczba godzin: 26 godzin (17 osób x 0,45 minut x 2 spotkania indywidualne), 

Zakres: nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 

Miejsce realizacji: wskazane przez Wykonawcę na terenie Szczecinka 

Forma: umowa cywilnoprawna 

 

III. Wymagania kwalifikacyjne wykonawcy usług: wykształcenie wyższe na kierunku 

psychologia.  

 

IV. Wymagania dodatkowe: 

1) przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa, 

2) doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym. Przez kategorię osób wymienionych powyżej rozumie się osoby wykluczone 

bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, u których występuje co najmniej jeden 

z powodów   spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

1) aktualne CV, 

2) podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do ogłoszenia (dotyczy Oferenta 

prowadzącego działalność gospodarczą), 

3) podpisane oświadczenie  stanowiące  załącznik  nr 3 do ogłoszenia (dotyczy osoby 

fizycznej), 

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

5) oświadczenie o niekaralności. 

6) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologii oraz dokumentów 

potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania 

oferowanej usługi (dotyczące ukończenia szkoleń, kursów), 

7) referencje, 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHmNmUhd_ZAhULkywKHT6gAcQQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs.przeciszow.iap.pl%2Fsys%2Fdownload.html%3Ffile_id%3D15818&usg=AOvVaw0kRTgYeTOnTX3WilVNOA6B


8) Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy zobowiązany 

będzie do przedłożenia Zleceniodawcy oryginałów dokumentów wymienionych w pkt 6. 

 

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

1) oferta wraz z załącznikami winna być złożona w formie papierowej, 

2) ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do Sekretariatu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, 

3) termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2018 r. o godz. 14
30

, 

4) w  sprawie  ofert  można  kontaktować    się   z   Panią  Honoratą   Kowalczuk   osobiście 

w siedzibie MOPS przy ul. Wiejskiej 4 pokój  nr 19  lub  telefonicznie  pod  numerem  pod 

numerem  94 37 280 15 lub 94 37 280 00 Sekretariat ośrodka, od poniedziałku do piątku 

 w godz. od 8
00

 do 14
30

. 
 

VII.  Informacje dotyczące wyboru oferenta 

1) Zamawiający wybierze Wykonawcę, który spełni wymagania ujęte w pkt. III i IV oraz 

zaoferuje najniższą cenę za cały zakres usługi.
 

2) Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy i zasady bhp w zakresie zleconych czynności oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania realizując przedmiotowe zlecenie, a także  oświadczam, 

że nie mam przeciwskazań zdrowotnych do  realizacji przedmiotowego zlecenia 

                                                                                         

……………………………………………. 

                                             Data i   podpis  

 

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

1. Oświadczam, że znane są mi przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 

z późn.zm.) i zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych lub innych 

informacji o klientach, do których będę miał dostęp w trakcie trwania umowy lub po jej 

zakończeniu. 

2. Oświadczam i gwarantuję, iż jako podmiot, któremu Zamawiający powierzył 

przetwarzanie danych osobowych, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

3. Powierzone mi  dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotowego zlecenia, w zakresie czynności wynikających z jego zakresu 

podmiotowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

art. 36-39. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za szkody 

powstałe w związku z nieprzestrzeganiem zapisów zawartych w art. 36-39 ustawy 

o ochronie danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych danych osobowych 

niezgodnie z umową. 

5. Zapewniam, że natychmiast po zakończeniu realizacji umowy trwale usunę dane osobowe 

pozyskane od Zamawiającego oraz kopie wytworzone na czas pracy w związku z umową. 
 

 

…………………………………………….. 

            Data i podpis  
 



Załącznik nr 3 do ogłoszenia ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE  

 

1. Oświadczam, że znane mi są przepisy i zasady bhp w zakresie zleconych czynności oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania realizując przedmiotowe zlecenie, a także  

oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do jego  realizacji. 

2. Oświadczam, że znane są mi przepisy o ochronie danych osobowych wynikające  

z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 

922 z późn.zm) i zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych lub 

innych  informacji o klientach do których będzie miał dostęp w trakcie trwania umowy 

lub po jej zakończeniu. 

 

 

 

                                                                                                                           

…………………………………………………… 

                                             Data i   podpis  

 
 


