
  

Rozeznanie rynku - ZAPYTANIE OFERTOWE / PEDAGOG 

 

 
Projekt „To będzie DOBRY DZIEŃ” jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

W związku z realizacją projektu „To będzie DOBRY DZIEŃ” Fundacja Szalony Krasnolud (dalej 

Zamawiający) zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji PEDAGOGA. 

 

Warunki współpracy 

Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie lub umowa 

współpracy). 

Termin realizacji łącznie 80 godzin wsparcia pedagogicznego to okres od 1 czerwca 2022 roku do 

30 czerwca 2023 roku, przy czym: 

 w okresie 01.06.2022 – 31.07.2022 roku 4 godziny tygodniowo łącznie 36 godzin; 

 w okresie 01.09.2022 – 30.06.2023 roku 2 godziny tygodniowo co dwa tygodnie łącznie 44 godziny. 

Miejsce świadczenia usługi: lokal Fundacji Szalony Krasnolud i lokalizacje wskazane przez Zamawiającego 

we wniosku dotacyjnym. 

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego 

miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku (umowa zlecenie) lub faktury (umowa 

współpracy) oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji. Wynagrodzenie będzie 

płatne w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez koordynatora projektu w/w dokumentacji finansowo-

sprawozdawczej. 

 

Zakres obowiązków psychologa w ramach realizacji przedmiotowego projektu: 

 opracowanie indywidualnej diagnozy w procesie rekrutacji uczestników projektu (dalej UP), 

 wspólne z psychologiem i koordynatorem projektu przygotowanie ścieżki wsparcia UP 

(opracowanie Kontraktu Socjalnego), 

 motywowanie UP do przejścia przez cały zaplanowany program wsparcia, 

 prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej niezbędnej do prawidłowej realizacji wniosku 

dotacyjnego, 

 udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego, 

 realizacja zaplanowanego wsparcia pedagogicznego, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami 

poszczególnych UP, określonych na podstawie indywidualnej diagnozy, w tym w szczególności 

(w formach konsultacji indywidualnych i/lub grupowych): wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych rodziców, wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci, kształtowanie 

prawidłowych relacji rodziców i dzieci, poznanie przyczyn nieporozumień rodzinnych i ich 

konstruktywne rozwiązywanie, 

 stała współpraca z kadrą projektu, w tym w szczególności z koordynatorem projektu. 

 

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówienia, w tym spełniają wymagania konieczne - posiadają: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe; 

 co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego lub 300 godzin zrealizowanego wsparcia 

pedagogicznego. 

Oferenci, którzy spełniają w/w warunki i są zainteresowani współpracą, proszeni są o złożenie oferty 

cenowej wg wzoru (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) w terminie do dnia 3 czerwca 2022 roku 

mailem na adres: fundacja@szalonykrasnolud.pl. 

 

Szczegółowe informacje: 

Monika Wysocka-Kawa /koordynator projektu/ 

tel. 608 689 782, mail: fundacja@szalonykrasnolud.pl 

mailto:fundacja@szalonykrasnolud.pl
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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego  

na pełnienie funkcji PEDAGOGA  

 

 

……………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy 
 

Adres 
 

Telefon 
 

E-mail 
 

NIP 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji PEDAGOGA w ramach realizacji projektu 

„To będzie DOBRY DZIEŃ” oferuję wykonanie usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego: 

 w przypadku zawarcia umowy zlecenie za kwotę ………… zł brutto za godzinę, 

 w przypadku zawarcia umowy współpracy za kwotę ……… zł brutto za godzinę (w tym podatek 

VAT w wysokości ……… zł)*. 

* właściwe wypełnić 

 

1. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty. 

2. Gwarantuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz warunkami 

umowy dotacyjnej. 

3. Posiadam odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania 

działalności wskazanej w zapytaniu ofertowym. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu 

„To będzie DOBRY DZIEŃ”. 

5. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że: 

a. nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

b. nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych. 

 

 

 

………………………………………. 

czytelny podpis składającego/cej ofertę 


