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Białystok dnia, 15 maja 2013 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/7.4/ZS/OF 

 
 

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” 
z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 

zaprasza do składania ofert w zakresie usług doradcy zawodowego w ramach projektu  
„Zielone światło – wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  VII Promocja integracji społecznej,  

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 
 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 przeprowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie 

wsparcia uczestników i uczestniczek projektu „Zielone światło – wsparcie reintegracji 
zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr WND-POKL.07.04.00-20-
070/12, skierowanego do 40 dorosłych bezrobotnych osób niepełnosprawnych.  

 Poradnictwo indywidualne ma na celu pracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) 
każdego uczestnika/uczestniczki – 10 godzin na 1 uczestnika/uczestniczkę 

 Przeprowadzenie warsztatów grupowych (4 grupy po 10 osób, 10 godzin na grupę), 
podczas których uczestnicy i uczestniczki powinni nauczyć się m.in. jak prezentować się 
przed pracodawcą, jak przygotować list motywacyjny i CV oraz jak poruszać się na 
podlaskim rynku pracy. 

 Okres realizacji zamówienia: VI-X’ 2013r, oraz VI-X’ 2014, grafik do uzgodnienia z 
Zamawiającym. 

 Wymiar: 10 godzin doradztwa indywidualnego/1 uczestnika, 40 godzin warsztatów 
grupowych (10 godzin/1 grupę 10-cio osobową). 

 Miejsce świadczenia usługi: Białystok. 
 

2. Wymagania niezbędne: 
 wykształcenie wyższe,  
 licencja na wykonywanie zawodu doradcy zawodowego, 
 doświadczenie w pracy zawodowej oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi (mile 

widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie). 
 

3. Wymagane dokumenty: 
 CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji; 
 Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w pracy zawodowej w tym w pracy 

z osobami niepełnosprawnymi; 
 Informacja o preferowanej stawce za godzinę poradnictwa na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
 

4. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 Termin: do dnia 27.05.2013 r., do godziny 12:00. 
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 Miejsce: skan podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres 
marzdlainnych@gmail.com lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną do siedziby 
stowarzyszenia: 

STOWARZYSZENIE „MY DLA INNYCH” 
15 – 665 Białystok, ul. Rumiankowa 13 (wejście z tyłu budynku szkoły) 

 
Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie dalszej rekrutacji.  
 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są przedstawić kopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i staż pracy.  
 
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi. 
 

 
Białystok, 15 maja 2013r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania nr 3/POKL/7.4/ZS/OF 
 
 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
DANE OFERENTA (imię i nazwisko, adres) 
 
 
 

OFERTA 
 
W odpowiedzi na zapytanie nr 3/POKL/7.4/ZS/OF dotyczące usług poradnictwa zawodowego w ramach 
projektu „Zielone światło – wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.4 Niepełnosprawni na 
rynku pracy przedstawiam swoją ofertę w cenie: 
 
 
Cena brutto za godzinę:……………………………………….. 
 
 
Do niniejszej oferty dołączam: 
1. CV z klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych; 
2. Dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie; 
3. Inne (jakie) ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data, podpis Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


