
Czyże, dn.31.05.2017 r.  
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

W związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” 
współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r. – 

 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Czyżach zaprasza do składania ofert na realizacje usług 
psychologicznych w „Punkcie wsparcia rodziny”. 

 
Opis usługi: 

 
Przedmiot 
usługi: 

Usługi psychologiczne (poradnictwo specjalistyczne) 
 

Ilość godzin: 4 godziny zegarowe w miesiącu 
 

Termin 
realizacji: 

lipiec – grudzień 2017 r. 
 

Miejsce 
realizacji: 

Czyże, pomieszczenie do realizacji usługi zapewni Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czyżach 
 

Charakterystyka 
odbiorców:  
 

Oferta skierowana do rodzin z terenu gminy Czyże zagrożonych zjawiskiem 
przemocy mająca na celu udzielenie specjalistycznej pomocy skupionej na 
konkretnym problemie rodziny.  
 

Wybrane 
obowiązki 
wykonawcy:  
 

1. Usługi powinna świadczyć osoba z wykształceniem psychologicznym – 
przynajmniej roczne doświadczenie w pracy z rodzinami z grup 
podwyższonego ryzyka 

2. Prowadzenie imiennych list obecności na dyżurach 
 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie osobiście, listownie bądź mejlowo                   
( gopsczyze@wp.pl ) następujących dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Czyżach w terminie do 23.06.2017 r

 

. w dni robocze w godzinach od 7.20 
do 15.20, w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Oferta na świadczenie usługi psychologa”. 

Wymagane dokumenty: 
1. Aktualne CV; 
2. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej; 
3. Oferta cenowa zleceniobiorcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie 

zadania (załącznik nr 1). 
 

Informacji udziela kierownik GOPS Anna Stankowska – 85 655 44 19 

mailto:gopsczyze@wp.pl�


 

Załącznik nr 1 
 

 
 
……………….................... 
 (Wykonawca) 
 
 

…………………………….. 
 (miejscowość i data) 
 
 
 
 
 

OFERTA 
 

Oferuję wykonanie usługi psychologa w „Punkcie wsparcia rodziny”, zgodnie z ogłoszeniem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach w ramach realizacji zadania pod tytułem 

„Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy                       

i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r 

 

Wykonawca usługi zobowiązuje się do: 

- wykonania usługi w terminie wyznaczonym przez GOPS w Czyżach 

 

Oferuje cenę brutto za godzinę zegarową ………………………zł 

Słownie: złotych brutto: 

………………………………………………………………………………………………….. 

. 
 
 

…………………………………… 
                                                                                                  podpis 


