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ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pózn. zm.)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w związku
z realizacją projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Sochaczewie", który jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc
społeczna

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

KONSULTANTA OS.UZALEŻNIEŃ

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późno zm.)
o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz
zasadą konkurencyjności.

1. Warunki współpracy
- warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
- planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do

31 marca 2019 roku,
- ilość godzin do przepracowania - łącznie 64 ( średnio 8 godzin w miesiącu)
- podstawowe miejsce świadczenia usługi: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sochaczewie ( Zleceniodawca zastrzega również możliwość
wykonywania pracy w miejscu zamieszkania klienta MOPS)

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu
wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie
zadania (m.in. Karty czasu pracy).Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zakres obowiązków:

Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin dotkniętych
następstwami używania alkohelu iI lub innych substancji psychoaktywnych (osoby
korzystające ze wsparcia MOPS w Sochaczewie)
- rozpoznawanie zjawiska uzależnienia udzielenie stosownego wsparcia i informacji o
możliwościach uzyskania pomocy
- motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym w ramach dostępnej
sieci wsparcia
Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy:

- realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy;
- współpraca z Zamawiającym reprezentowanym przez pracownika MOPS w Sochaczewie
na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy;
- prowadzenie karty czasu pracy
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- zapewnienie należytej ochrony danych osobowych osób korzystających z usługi zgodnie z
obowiązującymi przepisami;

3. KRYTERIA FORMALNE

Minimalne wymagania wobec osoby pełniącej funkcję konsultanta ds .uzależnień które
będą weryfikowane na etapie podpisywania umowy:
- wykształcenie wyższe magisterskie -preferowane: psychologia ,pedagogika ,resocjalizacja,
profilaktyka społeczna
- Kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi
- minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i
współuzależnionymi (udokumentowane)
- znajomość przepisów z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych

4. Kryterium oceny
• Cena - 100%

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym do dnia 21.08.2018 do godziny 15.30
na adres e-mail: mops_sochaczew@poczta.onet.pllub pocztą na adres Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie A1.600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew
lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie AL.600-lecia
90, w sekretariacie pok.213

5.0soba do kontaktu
Pani Iwona Czułek Tel 046 863 14 81( w godzinach 8.00-16.00 pon-pt)

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej adres
mops.sochaczew. pl
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