
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 
Dotyczy: przeprowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczo- wychowawczych, 

rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania dla uczestników świetlicy w ramach projektu 

„Nasza Świetlica – nasza szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo, działanie Rozwój 

Usług Społecznych i Zdrowotnych, poddziałanie Rozwój Usług Społecznych. 

 

Tryb postępowania: rozeznanie rynku  

Rodzaj zamówienia: usługa  

I. Informacje ogólne. 

Zamawiający: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko- 

Poznańska z siedzibą w Chełmnie, 86-200 przy ul. Dominikańska 40 

II. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć 

dodatkowych w zakresie  Terapeuta zajęć socjoterapeutycznych i pedagog zajęć socjoterapeutycznych 

realizowanych w ramach projektu „Nasza Świetlica – nasza szansa”. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Umowa zlecenie 6 h tygodniowo ogólna wartość zamówienia w ciągu 2,5 lat 27360,00  zł dla Socjoterapeuty i 

27360,00 dla Pedagoga  

Okres zlecenia Od 15.07.2017-31.12.2019  

W 2017 -12 h ; 2018 - 282 h 2019 -282 h   

Praca w trzech 12-15 osobowych grupach. Dopuszcza się umowy zlecenia dla 2 lub 1 grupy. Jest możliwość 

prowadzenia wszystkich 3 grup.  

Wymagania socjoterapeuty : wykształcenie wyższe pedagogiczne; 2-letni staż pracy; 2-letnie doświadczenie w pracy 

z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pożądane: studia podyplomowe lub 

specjalistyczne kursy z socjoterapii. Niekaralność. Brak zakazu pracy z dziećmi  

Wymagania pedagoga wykształcenie wyższe pedagogiczne; 2-letni staż pracy; 2-letnie doświadczenie w pracy z 

dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niekaralność. Brak zakazu pracy z dziećmi  

Warunki pracy: Praca z dziećmi 6-16 lat Oddzielna umowa na każdy rok budżetowy. Stawka 40 zł /h  

Czas pracy w roku szkolnym poniedz. – piątek 13.30 -17.30  

W sobotę i okres wakacyjny 9.30-13.30. Wymagane by zleceniobiorca wykonywał prace samodzielnie.  

 

IV. Warunki uczestnictwa w postępowaniu  

Proszę o osobiste złożenie CV w biurze świetlicy im. Św. Wincentego a Paulo ul. Dominikańska 40 w 

Chełmnie do dnia 10.07.2017 roku godz. 15.00 

V. Rozstrzygnięcie oferty: 12.07.2017 r. godz. 15:00 

 


