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ZAPYTANIE OFERTOWE nr OPS.252.7,2Ot7.P.7.6

Niniejsze postqpowanie prowadzone jest zgodnie z zasadq rozeznania rynku okre6lonq

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoSci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnoSci na lata 20L4-2O20"

z dnia 19 lipca 2OL7 r., Rozdzial 6. Wsp6lne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalno5ci

wydatk6w, Podrozdzial 6.5.1

W zwiqzku z przystqpieniem od 1 stycznia 2018 roku przez Gminq Chojna/realizator O6rodek Pomocy

Spofecznej w Chojnie do realizacji projektu pn ,, Zwiqkszamy dostqpnoSi usfug spofecznych

w Gminie Chojna"" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Zachodniopomorskiego na lata 2OL4-2020; o5 priorytetowa Vll Wlqczenie spoleczne; dziafanie 7.6,

zwracamy siq z zapytaniem ofertowym na:

Kandydata na stanowisko personelu zewnqtrznego proiektu :
Specjalista - Animator Klubu Seniora

KOD CPV -92?t2240-5 {Usfugi Swiadczone przez animator6w kultury}

1. Wymagania niezbqdne:

. obywatelstwopolskie;

. wyksztalcenie min. Srednie;

. posiadanie zdolnoSci do czynno6ci prawnych oraz korzystania z pefni praw publicznych;

. brak skazania za przestQpstwo umySlne lub przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego
lub umySlne przestepstwo skarbowe;

o stan zdrowia pozwalaiqcy na zatrudnienie na tym stanowisku;
. nieposzlakowanaopinia;
. mile widziane do6wiadczenie w podobnejdziedzinie.

2. Wymagania dodatkowe:

. szerokie umieiqtno5ci w zakresie animacji spolecznej,
o umieiqtno6i pracy w grupie oraz samodeielnej organizacji pracy wlasnej,
.  odpowiedzialnoSi za powierzone zadania,
o umieiQtno5C radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,
. wysoka kultura osobista,
. mile usposobienie,
. dysPozycYinoic,
. znajomo5i obslugi komputera,
. komunikatywnoSi, sumienno66, obowiqzkowoSd oraz uczciwoS6.

3. Wykluczenia

o Z mo2liwo3ci realizacji zam6wienia wyt4cza siq podmioty i osoby, kt6re powiqzane
sq z Zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzai w imieniu



Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu beneficjenta czynnoSci zwiqzane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub

kapitalowo, w szczeg6lno5ci poprzez:
o uczestnictwo w qp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6fki osobowej;
o posiadanie udzial6w lub co najmniej 10% akcji;
o pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika;
o pozostawanie w zwiqzku mat2efskim, w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

o Wykonawca zobowiqzany jest do dolqczenia do oferty oSwiadczenia o braku ww. powiqzaf

zgodnie z zalqcznikiem nr 3.

4. Zakres wykonywanych zadaf na stanowisku:

. przygotowanie oraz realizacja planu dzialalnoSci klubu,

. nawiEzywanie i utrzymywanie stalej wsp6lpracy w instytucjami, firmami i innymi
organizacjami,

. opracowywanie scenariuszy
i Srodowiskowych,

oraz organizowanie przedsiqwziqd kulturalnych

udziat w dzialalnoSci edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,
sporzqdzanie sprawozdari z dzialalno5ci klubu,
prowadzenie klubowej kawiarenki,
prowadzenie wszystkich dzialaf zgodnie z zapisami projektu,
wsp6fpraca z koordynatorem projektu,
sporzqdza nie doku me ntacji fotograficznej z dziala Ino5ci kl u bu,
eksponowanie plakatu informacyjno-promujqcego projekt w trakcie dzialafi w miejscu
i czasie prowadzenia zajqi w klubie a takle w prrypadku dziataf w miejscach poza klubem,
dokumentacja wytworzona w czasie dzialalnoici Klubu Seniora powinna byd oznakowana
zgodnie z wytycznymi dotyczqcymi oznakowania projekt6w w ramach RPO WZ 2OL4-2O2O
oraz powinna zawierai informacjq, 2e projekt jest wsp6tfinansowany przez UE ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego,
Wykonawca zobowiqzany jest zapoznania siq i przestrzegania Zasady r6wnoSci szans
i niedyskryminacji, w tym dostqpnoSci dla os6b z niepefnosprawnoSciami oraz zasada
r6wnoSci szans kobiet i mq2czyzn w projektach wsp6ffinansow'anych ze Srodk6w EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na
lata 2074-202O, w trakcie realizacji uslug w ramach projektu,
Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania limitu 276 godzin miesiqcznie tqcznego
zaangaiowania zawodowego w realizacjq wszystkich projekt6w finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci oraz dziafafi finansowanych z innych 2r6del, w tym
Srodk6w wlasnych O6rodka Pomocy Spolecznej w Chojnie i innych podmiot6w w caiym
okresie trwa nia/wykonywania przed m iotu 2a m6wienia,
W przypadku przekroczenia limitu 276 godzin miesiqcznego zaanga2owania zawodowego
wykonawca poinform uje niezwlocznie koordynato ra projektu.

5. Warunki pracy:

Umowa o pracq na podstawie umowy - rlecenia od lutego 2018 roku, po pozytywnym
ukoficzeniu kursu przygotowujqcego do prowadzenia Klubu Seniora w wymiarze 20 godzin,
finansowanego z projektu.
Wynagrodzenie z tytutu umowy cywilnoprawnej w calo6ci bqdzie finansowane ze Srodk6w
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Miejsce pracy: Klub Seniora, ul. Jagiellofiska 2 w Chojnie
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.  Godziny pracy5 xwtygodniu po4godziny,  wtym w poniedziafk i ,  Srodyip iq tk i  od 12.00

do 15.00 przy prowadzeniu zajqi w Klubie Seniora.

5. Wymagane dokumenty:

o C V

o list motywacyjny
. kopie dokument6w potwierdzajqcych posiadane wyksztafcenie, umiejqtnoSci i kwalifikacje,
. oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych

oraz korzystania z pefni praw publicznych,
o kandydat, kt6ry zamierza skorzystai z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (t. j. Dz. U. z2OL6 r. poz' 9O2,
ze zm.) jest zobowiqzany do zloienia wraz z dokumentami kopii dokument6w
potwierdzajqcych n iepelnosprawno56,

. oSwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwareanie swoich danych osobowych do cel6w
rekrutacji oraz o5wiadczenie o niekaralno6ci za przestqpstwa popelnione umy6lnie oraz
za umy6lne przestepstwa skarbowe - Zalqcznik Nr 1

. OSwiadczenie o zaanga2owaniu zawodowym personelu projektu zafqcznik Nr 2
do niniejszego zapytania.

Wszystkie o6wiadczenia oraz 2yciorys zawodowy i list motywacyjny muszq byi opatrzone
wlasnorqcznym podpisem kandydata.
Ofertq wrcz z wymaganymi zalqcznikami nale2y sporzqdzid w formie pisemnej, w jqzyku polskim

w zamkniqtej kopercie z dopiskiem ,,Specjalista - Anlmator Klubu Seniora":
- zlo2yi, osobiScie w Osrodku Pomocy Spolecznej w Chojnie, ul. Jagielloriska 2,74 - 500 Chojna
lub
- przeslai na adres: O6rodek Pomocy Spofecznej, ul. Jagiellotiska2,T4-500 Chojna

(decyduje data wplywu do OPS)

W terminie do dnia 29.12.2017 r do godz. 15.00
Oferty, kt6re wplynq do plac6wki po wy2ej okre$lonym terminie nie bqdq rozpatrywane.

Zamawiajqcy powiadomi niezwlocznie wybranych kandydat6w, kt6rzy zostanA
powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, a rozstrzygniqcie zostanie umieszczone na stronie
internetowej O5rodka Pomocy Spolecznej w Chojnie - adres strony: www.opschoina.pl.
www.bip.choina.pl

Zafqczniki:
Zalqcznik Nr 1 - O6wiadczenie: (o wyraieniu zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych do cel6w rekrutacji; o niekaralnoSciza przestepstwa popefnione umy6lnie oraz
za umy5lne przestepstwa skarbowe.
Zalqcznik Nr 2 - O5wiadczenie o zaangaiowaniu zawodowym personelu projektu.
Zafqcznik Nr 3 - OSwiadczenie o braku powiqead kapitalowych lub osobowych.

or projektu

I
Balawejder

Projekt wsp6tfinqnsowany przez Uniq Europejskq ze $rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6d ztwa Za ch od n io po mo rskiego na lata 20t4-2O2O



Fundusze -$l
Europejskie . .fi Pomorze
Prosram Regionalny S' Zachodnie

Zalqcznik Nr 1
do Procedury naboru zewnqtrznego personelu projektu

Ja ni2ej podpisany/a
( imiq i  nazwisko)

zamieszkaly/a
(adres zamieszkania)

legitymujEcy/a siq dowodem osobistym

wydanym przez

OSwiadczam

2e posiadam obywatelstwo polskie, mam pelnq zdolnoSi do czynnoici prawnych, korzystam z pelni
praw publicznych i nie bylem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne przestqpstwo
Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestepstwo skarbowe.

Jednocze5nie wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zaWartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbqdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawE z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych, (D2.U.2016, poz.922 ze zm.)

Niniejsze o6wiadczenie skladam Swiadomy/a odpowiedzialnoSci karnej wynikajqcej z art. 233 S 1
kodeksu karnego przewidujqcego karq pozbawienia wolno6ci do lat 3 za sktadanie fatszywych zeznafi.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

(miejscowodi, data) (podpis)



fl ili,:'f,1,.,,[s,", &*smr Unia Europejska
Europejski Fundusz 5po{ecznY

Zalqcznik Nr 2
do Procedury naboru zewnqtrznego personelu projektu

o5wtRoczENrE o znnrueR2owANtu zAwoDowyM pERSoNELU PRoJEKTU

1. Oswiadczam, ii w przypadku zaangaiowania mnie do projektu ,, Zwiqkszamy dostqpno5d uslug

spolecznych w gminie Chojna" realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2Ot4-2O20; oS priorytetowa Vll

Wlqczenie spofeczne ; dziafanie 7.5, moje lqczne zaanga2owanie zawodowet w realizacjq

wszystkich projekt6w finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Sp6jno6ci oraz

dziafad finansowanych z innych 2r6del, w tym $rodk6w wlasnych OSrodka Pomocy Spofecznej

w Chojnie i innych podmiot6w nie przekracza tqcznie 276 godzin miesiqcznie.

2. Zobowiqzujq siq jednocze3nie do nie przekraczania ww. miesiqcznego l imitu godzin w okresie
mojego ewentualnego zaanga2owania do projektu.

3. O6wiadczam, 2e nie jestem zaanga2owany/a w realizacjq innych projekt6w finansowanych

z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jno6ci*

4. OSwiadczam, 2e jestem zaanga2owa ny/a w realizacjq nastqpujqcych'projekt6w: finansowanych

z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci*:

L.p
Tytul projektu i nazwa

Beneficjenta
Rodzaj umowy Okres zaanga2owania

Liczba godzin
zaanga2owania

miesiqcznie2

5. O5wiadczam, 2e nie jestem zaangaiowany/aw real izacjq 2adnych inny zadaf f inansowanych
ze lrodel pozaprojektowych , w tym Srodk6w wlasnych OSrodka Pomocy Spolecznej w Chojnie*



6. OSwiadczam,2e jestem zaanga2owanylaw realizacjq nastqpujqcych zadafi f inansowanych
ze 2r6del pozaprojektowych, w tym Srodk6w wlasnych OSrodka Pomocy Spolecznej w Chojnie
i innych podmiot6w*:

L.p
Nazwa podmiotu
zatrudniajqcego

Rodzaj umowy Okres zaanga2owania
Liczba godzin

zaanga2owania
miesiqcznie3

7. Oswiadczam, i i  podmiot wskazany pod nr jest instytucjq uczestniczqcq w realizacj i  POa
jednak2e w przypadku zaanga2owania mnie do projektu, fakt mojego zatrudnienia w instytucj i
uczestniczAcej w realizacjq PO nie powoduje konfliktu interes6ws ani ryzyka podw6jnego
finansowania wydatk6w.

8. OSwiadczam, ii obciq2enie z tytulu ewentualnego zaanga2owania mnie w realizacjq zadania
w projekcie nie wyklucza mo2liwoici prawidlowej i efektywnej realizacji wszystkich
powierzonych mizadafi.

9. Zobowiqzujq siq do sporzqdzania protokotu wskazujqcego na prawidtowe wykonanie zadafi,
l iczbq oraz ewidencjq godzin w danym miesiqcu kalendarzowym poSwiqconych na wykonanie
zadafi w projekcie.

10. W okresie mojego zaanga2owania w projekcie zobowiqzujq siq do spelnienia wy2ej
wymienionych warunk6w oraz aktual izacj i  o6wiadczenia w chwil iwystqpienia zmiany.

11. Informacje zawarte w niniejszym oSwiadczeniu sq prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostaty
przekazane zgodnie z mojq wiedzq i przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci. Jestem Swiadomy/a
odpowiedzialnoSci karnej wynikajqcej z art. 297 ust.1 KK dotyczqcej poSwiadczenia nieprawdy
co do okoliczno5ci majqcej znaczenie prawne.

Data i czytelny podpis osoby skladajacej o6wiadczenia

1 Dotyczy wszelkich form zaanga2owania zawodowego, w szczegdlno6ci w przypadku stosunku pracy, stosunku cywilno prawnego,
samo zatrudnienia oraz innych form zaangaiowania o kt6rych mowa w rozdziale 6.15 wytycznych w zakresie kwalifikowalnoici wydatk6w
w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjno(ci na lata 20142020.
'  W przypadku gdy nie jest moil iwe podanie dokladnej l iceby godzin zaanga2owania (np .w przypadku um6w o dzielo lub prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej, naleiy podai orientacyjnE i uirednionq liczbq godzin.
3Jak w przypisie 2
4Jako instytucjq uczestniczacA w realizacji PO rozumie siq Instytucjq Zarzqdzajqc4 PO gprogramem operacyjnym, w tym krajowy regionalny
program operacyjny oraz program Europejska Wsp6lpraca Terytorialna) lub instytucjq, do kt6rej Instytucja Tarzqdzajqca PO delegowala
zadania zwiqzane z zarzQdzaniem Po.
' Konflikt interes6w rozumiany jest jako naruszenie zasady bezinteresowno$ci i bezstronnoSci, tj. w szczeg6lnoSci: przyjmowanie jakiejkolwiek
formy zaplaty za wykonanie zadai maj4cych zwiqzek lub kolidujqcych ze stanowiskiem slu2bowym, podejmowanie dodatkowego
zatrudnienia lub zajqcia zarobkowego mogEcego miei negatywny wplyw na sprawy prowadzone w ramach obowiqzk6w slu2bowych,
prowadzenie szkoled o ile mogtoby to mieC negatywny wptyw na bezstronnoSC prowadzenia spraw slu2bowych.
t - niepotrzebne skreSliC
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Zalqcznik Nr 3
do Procedury naboru zewnqtrznego personelu projektu

(miejscowoS6)

lmiq  inazwisko

Adres

Nr telefonu

PESEL

OSwiadczenie o braku powiqzari

osobowych i kapitafowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

Kandydata na stanowisko personelu zewnqtrznego projektu:

Specjalista - Animator Klubu Seniora

OSwiadczam, 2e nie jestem powiqzana(y) z Zamawiajqcym osobowo lub kapitalowo.

Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy zamawiajqcym
lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzari w imieniu zamawiajqcego lub osobami
wykonujqcymi w imieniu zamawiajqcego czynnoSci zwiqzane z pnygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lnoSci na:

1) uczestniczeniu w sp6lce, jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 70 % udziatow lub akcji,
3) pefnieniu funkcjiczlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika,
4) pozostawaniu w zwiqzku mal2ehskim, w stosunku pokrewiedstwa lub powinowactwa w l ini i

prostej, pokrewiedstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel i .

dn .

Ceytel ny podpis osoby skladajqcej odwiadczenie


