Zaręby Kościelne, 15 styczeń 2018 r.

RGK.271.0.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) i Zarządzenia Nr 200/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia

18.11.2014 r. „w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości do 30 000 euro"
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu 4 godziny
w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A.
Termin wykonania do 31.12.2018r
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone stosownymi dokumentami,
- posiadanie udokumentowanego 2 – letnim stażem pracy na stanowisku psychologa,
- posiadanie minimum 2 – letniego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnego i zespołowego
poradnictwa psychologicznego.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin z problemem uzależnienia
i współuzależnionych.
- informowanie o możliwych formach i miejscach pomocy,
- współpraca z pracownikami socjalnymi i członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji.
3. Wymagane dokumenty:
- Wypełniony formularz ofertowy
Curriculum Vitae,
-kserokopię dokumentów potwierdzającących posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

Ofertę cenową w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie
zadań Psychologa” należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych,
pokój nr 8 lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul.
Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelnych do dnia 23.01.2018 roku do godziny 11:15. W przypadku
ofert przysłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu tj. do dnia 23.01.2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać u Pani Magdaleny Polakowskiej, tel. (86) 2706-004 wew. 20, lub u Pani Bogusławy Małkińskiej tel. (86)-27-06-004 wew. 26 w godz. 7:30-15:30.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 stycznia 2018 roku o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy
w Zarębach Kościelnych, w pokoju nr 12. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi
oferentów drogą pocztową.

