
 
 

 

Tłuszcz, 10.04.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE PRACY NA STANOWISKU 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO ( 2 ETATY)  DLA OŚRODKA POMOCY 

SPOEŁCZNEJ W TŁUSZCZU W RAMACH PROJEKTU 

 „ SKUTECZNE POMAGANIE” 

 

CPV: 85300000-2 – usługi pracy społecznej i podobne 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 

poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 

Świadczenie pracy na stanowisku pracownika socjalnego ( 2 etaty) dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu w ramach projektu „ Skuteczne pomaganie” 

 

1. Cel zamówienia:  Celem zamówienia jest wyłonienie 2 osób świadczących pracę 

pracownika socjalnego na podstawie umowy o pracę ( 2 etaty) w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu w ramach realizacji projektu „ Skuteczne pomaganie” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi 

Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 osób na stanowisko pracownika socjalnego do 

świadczenia pracy w zespole do spraw usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

( 1 etat) i w zespole do spraw pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

( 1 etat) w ramach realizacji projektu „ Skuteczne pomaganie” 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności usług społecznych 

świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz poprawa 

jakości obsługi osób w zakresie umożliwienia im przezwyciężania trudnej sytuacji 

życiowej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez między innymi zmianę systemu 

organizacyjnego i oddzielenie pracy socjalnej i świadczenia usług od pracy 

administracyjnej. W związku z wprowadzeniem nowego modelu funkcjonowania w 

Ośrodku powstaną 3 zespoły: zespół ds. pracy socjalnej, zespół ds. usług i zespół ds. 

świadczeń wydawanych decyzją.  



 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zg  z art. 

116 oraz art.156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2017 r 

poz. 1769 z póź. zm) 

• wiedza   umożliwiającą  realizację  przedmiotu zamówienia tj. znajomość regulacji 

prawnych z zakresu wspierania rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej,  pomocy  

społecznej,  przeciwdziałania przemocy     w     rodzinie,  ustawy  o  świadczeniach  

rodzinnych,  funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu 

postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych,  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

• umiejętność rozstrzygania konfliktów 

• umiejętność pracy w zespole 

• obywatelstwo polskie. 

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

•  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

•. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych 

• brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

• wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej z dnia12 marca 2004r. 

• realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej  

• przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych 

 

 

3.Kryteria oceny ofert:  

-  kwota wynagrodzenia – 90 % 

- doświadczenie w pracy w pomocy społecznej – 10 % 



 

4.Opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty otrzymają  punkty  w dwóch kryteriach zgodnie z wagą:  

Kryterium ceny ofert WAGA  (%) 

Kwota wynagrodzenia brutto 90 

Doświadczenie pracownika w pomocy 

społecznej 

10 

Razem 100 

    

1. Wartość punktowa oferty w kryterium Kwota Wynagrodzenia obliczona będzie 

zgodnie z poniższym wzorem 

Najniższa cena 

----------------------------- x 100 pkt x 90% 

Wartość ponktowa oferty= cena badanej oferty 

 

2. Wartość punktowa oferty w kryterium Doświadczenie, obliczona będzie zgodnie z 

poniższymi założeniami: 

- 0 pkt – brak doświadczenia  

- 2 pkt- nie więcej jak roczne doświadczenie 

- 4 pkt- od 1 do 4 lat doświadczenia 

- 6 pkt – od 4 do 6 lat doświadczenia 

- 8 pkt – od 6 do 8 lat doświadczenia 

-10 pkt – powyżej 8 letnie doświadczenie 

             

 3. Ważna oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów ( suma kryteriów Kwota 

Wynagrodzenia + Doświadczenie) uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

 

5.Termin realizacji umowy:   

01.05. 2018 r – 30.09.2019 r..  

 

 

6.Wymagane dokumenty:  

 1. CV z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu rekrutacji i list motywacyjny 

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

3. Formularz Oferty zgodny z wzorem opracowanym przez Zamawiającego. 

W Formularzu tym Wykonawca oświadczy czy jest bądź nie powiązany kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym lub pracownikami Zamawiającego biorącymi udział w 

przygotowaniu i realizacji przedmiotowego  zamówienia. 

 

Osoba prowadząca zamówienie (kontakt): Joanna Jędrasik - tel. (29) 777 52 90,  

j.jedrasik@ops.tluszcz.pl  

 



 

  7.Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12:00 w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, pok. 3  

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie  

z poniższym wzorem:  

Oferta do zapytania ofertowego na świadczenie pracy na stanowisku pracownika socjalnego 

( 2 etaty) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu  „ Skuteczne pomaganie” 

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.04.2018 r., o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, 

w pok. nr 19 Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór umowy 

 

 


