Zaproszenie do składania ofert
Fundacja "Sprawni Inaczej" zaprasza do składania ofert na realizacje wsparcia relacji pracownika
z pracodawcą dla beneficjentów projektu: "Dłoń - staże dla osób z niepełnosprawnością"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zakres realizowanego wsparcia:
 Udzielanie wsparcia/konsultacji w zakresie relacji osób niepełnosprawnych z pracodawcą
i współpracownikami mające na celu zmniejszenie stereotypowego sposobu myślenia, podniesienie
wiedzy pracodawcy z korzyści płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, równości szans kobiet
i mężczyzn oraz niedyskryminacja w praktyce;
 Okres udzielania wsparcia od 01.03.2019r. do 30.06.2020r.;
 Liczba osób objętych wsparciem– 20 osób
 Przewidywana liczba godzin – 100 godz. (5 godz. na osobę);
 Miejsce wykonywania usługi: przedsiębiorstwa, w których beneficjenci projektu odbywają staże;
 Sporządzanie co miesięcznych sprawozdań i list obecności z udzielonego wsparcia.
Wypełniony formularz ofertowy wraz z CV Oferenta (z kserokopią dokumentów potwierdzających
wykształcenie, uprawnienia zawodowe, szkolenia oraz przebieg pracy zawodowej potwierdzony referencjami,
świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów) prosimy złożyć w siedzibie
Fundacji "Sprawni Inaczej" Oddział w Kościerzynie, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna do
dn. 01.02.2019, godz.12.00.

FORMULARZ OFERTOWY

..............................................

(miejscowość i data)

Fundacja Sprawni Inaczej
ul. Północna 5
80-512 Gdańsk
Nazwa Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
adres:............................................................................................................................................
NIP/PESEL.....................................
Nr telefon.....................................
e-mail.....................................
Odpowiadając na:
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE UDZIELANIA WSPARCIA RELACJI PRACOWNIKA
Z PRACODAWCĄ w ramach projektu „Dłoń - staże dla osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oferuję zrealizowanie zamówienia:
Łączna cena ofertowa (brutto) (za 170 godz. wsparcia):
................ zł, słownie złotych: ......................................................................................... ..../100;
Cena za jedną godzinę (brutto):
................ zł, słownie złotych: ........................................................................................ ..../100;
1.
2.
3.
4.

Usługi objęte zamówieniem zobowiązujemy się zrealizować w terminie zgodnym z ogłoszeniem.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią ogłoszenia.
Zobowiązuję się spełnić wszystkie wymienione w ogłoszeniu wymagania i żądania Zamawiającego.
Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

.........................................................
(pieczęć i podpis osoby składającej ofertę)

