
 

 

Oborniki, 06.10.2020 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 Andragoga 

 

   

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  

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług z zakresu andragogiki dla uczestników 

projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim” , 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

wymiarze 30 godzin miesięcznie, w ramach zadania 240 godzin.  

Projekt realizowany jest w okresie do 31.05.2021r.  

Andragogika jest młodą dziedziną z subdyscyplin pedagogiki, która stara się odpowiadać na rosnące 

zapotrzebowanie kształcenia się, doszkalania i zmiany kwalifikacji oraz nabywania nowych 

kompetencji przez dorosłych. 

Andragog bada różne aspekty nauczania dorosłych, między innymi to, w jaki sposób przebiega 

kształtowanie ich osobowości, jakie są cele takiej edukacji oraz które metody dydaktyczne są 

odpowiednie w danych okolicznościach. 

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

powierzone zostaną do wykonania następujące zadania: 

- prowadzenie zajęć indywidualnych/grupowych (w zależności od zapotrzebowania) z 

uczestnikami projektu; 

- określenie odpowiednich metod i kierunków edukacji oraz zastosowanie ich podczas pracy z 

uczestnikami projektu; 

- poszerzenie wiedzy uczestników projektu oraz zaangażowanie w różne aspekty życia 

zawodowego i kulturalnego; 

- w ramach możliwości doszkalanie w celu zmiany kwalifikacji oraz nabywania nowych 



 

 

kompetencji uczestników projektu; 

- wspieranie w dążeniu  do  samokształcenia  przez  udzielanie  wskazówek metodycznych i 

tworzenie instytucjonalnych i organizacyjnych warunków do samokształcenia, 

- realizowanie projektów edukacyjnych upowszechniających ideę uczenia się przez całe życie z 

wykorzystaniem mediów i infrastruktury środowiska lokalnego; 

- motywowanie do zdobywania i poszerzania wiedzy (ogólnej i zawodowej). 

 

Wymiar: 30 godzin miesięcznie  

Termin realizacji: 14.10.2020-31.05.2021 

Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar Powiatu Obornickiego 

   

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:  

Wykonawca posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych lub   kursu kwalifikacyjnego w   zakresie andragogiki.  

Wykonawca posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pedagogiki oraz 

udokumentowane doświadczenie potwierdzające pracę z osobami dorosłymi.  

 

 

 

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: 13.10.2020 r. godz. 15:00 

 

mailto:uciecdysforii@wp.pl


 

 

 

 

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.  

   

 

 


