
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla klientów MOPS. 

W ramach usługi przewiduje się: 

 prowadzenie wsparcia psychologicznego w zakresie problemów rodzinnych i osobistych, 

w sytuacjach napięć emocjonalnych oraz trudności życiowych, 

 prowadzenie poradnictwa psychologicznego wobec osób uwikłanych w przemoc domową, 

w tym jej sprawców, 

 spotkania indywidualne o charakterze profilaktycznym z dziećmi i młodzieżą. 

 

Planowany zakres i forma współpracy: 

Termin:  od 16 marca do 22 grudnia 2017 r. 

Liczba: łącznie 70 godzin. 

Zakres: nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Miejsce realizacji: wskazane przez oferenta na terenie Szczecinka. 

Forma: umowa cywilno-prawna. 

 

Wymagania formalne: 

Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.  

Wymagania dodatkowe: 

1) Przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa. 

2) Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym. Przez kategorię osób wymienionych powyżej rozumie się osoby wykluczone 

bądź zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród 

wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 930 z późn.zm). 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

1) aktualne CV, 

2) kopie dyplomu ukończenia studiów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (m.in. dotyczące ukończenia 

szkoleń, kursów, referencje itp.), 

3) oferent, który złoży najjkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy zobowiązany 

będzie do przedłożenia Zleceniodawcy oryginałów dokumentów wymienionych w pkt. 2. 

 

Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

1) Oferta wraz z załacznikami winna być złożona w formie papierowej. 

2) Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do sekretariatu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek. 

3) Termin składania ofert upływa dnia 02 marca 2017 r. o godz. 14
00

.
 

4) W sprawie ofert można kontaktować się z Panią Honorata Kowalczuk pod nr telefonu  

94 37 280 15 lub 94 37 280 00 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. od 8
00

 do 

14
30

.
 

 



Informacje dotyczące wyboru oferenta 

1) Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za cały zakres usługi i 

posiada największe doświadczenie oraz umiejętności przydatne do realizacji usług 

będących przedmiotem zamówienia.
 

2) Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 


