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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej                           

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, w związku z realizacją  projektu                 

,,W rodzinie siła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zatrudnienie 2 wykładowców do przeprowadzenia 

warsztatów w zakresie rozwoju seksualnego dziecka dla 32 rodziców pełniących funkcję 

rodziny zastępczej w dwóch grupach. Warsztaty obejmują łącznie 10 godzin, z tym że dla 

każdej z dwóch grup przewiduje się 1 spotkanie po 5 godzin. 

Praca na podstawie umowy zlecenia. 

Termin zajęć - październik 2017 r. 

Godziny do wypracowania: 10 godz. / 2 wykładowców. 

Miejsce realizacji usługi: powiat łaski. 

Wymagania niezbędne: 

- obywatelstwo polskie, 

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

- niekaralność za przestępstwa umyślne, 

- doświadczenie, wiedza i umiejętności do prowadzenia warsztatu o podanej tematyce 

poświadczone odpowiednimi dokumentami. 
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Oferty zawierające: 

- życiorys zawodowy (CV) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz 

posiadanie przez zleceniobiorcę doświadczenia w wykonywaniu usług tego typu co przedmiot 

zamówienia, np. referencje;   

CV powinno zostać opatrzone klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji. 

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie 

wpisu do rejestru działalności gospodarczej. 

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadaniu pełni praw 

publicznych (załącznik nr 1).                                                                                                                            

wraz z załączonym formularzem prosimy składać w terminie do dnia 09.08.2017 r. do godz. 

12.00, na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

ul. 9 Maja 33,  

98 – 100 Łask  

lub faksem na numer: 43 675 37 49  

lub drogą e-mailową na adres: pcpr.lask@op.pl. 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi 

Wykonawcami. 

Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie 

stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania ofert nie jest 

także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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