
 

 

Oborniki, 20.08.2021r.  

   

 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/08 

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 Doradcy Zawodowego/Coaching’u 

 

   

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”  

ul. Droga Leśna 60 

64-600 Oborniki  

NIP: 606005438 

REGON: 363025622 

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

   

 

   

 

 



 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie dotyczy:  

Kod CPV  

85312320-8 – Usługi w zakresie doradztwa zawodowego 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu 

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim” , współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wymiarze 40 godzin 

miesięcznie, w ramach całego zadania 160 godzin. 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021r.  

Poradnictwo zawodowe wyposaży Uczestników Projektu w wiedzę dotyczącą rodzajów ryzyka 

socjalnego (niezdolność do pracy).  

Celem poradnictwa zawodowego jest zapoznanie Uczestników Projektu z możliwościami rozwoju 

zawodowego. Konsultacje z doradcą zawodowym posłużą jako „bank” wiedzy w zakresie 

poszukiwania pracy i dostępnych możliwości powrotu na rynek pracy.  

Wymiar: 40 godzin miesięcznie  

Termin realizacji: 01.09.2021r. – 31.12.2021r.  

Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar Powiatu Obornickiego 

   

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:  

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. Ostateczny termin przyjmowania ofert: 

27.08.2021 r. godz. 15:00. 

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

2. 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 www.uciecdysforii.pl 

 

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

do momentu upublicznienia modyfikacji.  

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny.  
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