
 

 

Oborniki, 25.05.2020 r.  

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” 

będąca Partnerem Projektu  

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim”  

                                    Nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0121/17 

realizowanego przez  

Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis 

zaprasza do złożenia oferty na:  

Stanowisko Mediatora 

 

   

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”  

ul. Droga Leśna 60 

64-600 Oborniki  

NIP: 606005438 

REGON: 363025622 

reprezentowana przez Grażynę Stachowiak- Wiceprezesa Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” 

   

 

   

 

 



 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie dotyczy:  

Kod CPV  

85320000-8- usługi społeczne 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest doradztwo w zakresie mediacji dla uczestników projektu 

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim” , współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wymiarze 20 godzin 

miesięcznie, w ramach zadania 140 godzin.  

Projekt realizowany jest w okresie do 31.05.2021r.  

Poradnictwo z zakresu mediacji ma na celu udzielenie wsparcia w zakresie rozwiązywania wszelkiego 

rodzaju problemów z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego i karnego oraz 

pozasądowego rozwiązywania sporów. 

Osobie zatrudnionej na stanowisku Mediatora, świadczącego usługi dla uczestników  projektu, 

powierzone zostaną do wykonania następujące zadania: 

Udzielanie porad/ konsultacji uczestnikom projektu z dziedziny mediacji, 

Pomoc w zebraniu i opracowaniu niezbędnych dokumentów w celu złożenia pism sądowych, 

urzędowych i windykacyjnych.  

Zapoznanie z elementami komunikacji interpersonalnej, niezbędnymi w dalszym procesie sądowym. 

Wymiar: 20 godzin miesięcznie  

Termin realizacji: 02.06.2020-31.12.2020 

Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar Powiatu Obornickiego 

   

 



 

 

 

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:  

Wykonawca posiada wykształcenie średnie/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające przeprowadzenie poradnictwa z zakresu mediacji.                                               

Wykonawca posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.  

 

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:  

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

uciecdysforii@wp.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na 

adres biura Zamawiającego: ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki. Decyduje data 

faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego 

2. Ostateczny termin przyjmowania ofert: 01.06.2020 r. 

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści 

zapytania ofertowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie 

internetowej:  

2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania 

do momentu upublicznienia modyfikacji.  

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny.  

   

……………………………………  

(Zamawiający lub osoba działająca  

w imieniu Zamawiającego)  

 

 

mailto:uciecdysforii@wp.pl

