
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu składa zapytanie ofertowe dotyczące 

realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników zespołu 

ds. rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

1. Warunki współpracy  
 

- warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,  

- szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony niezwłocznie po  

wyłonieniu Zleceniobiorcy,  

- planowany termin realizacji usługi LUTY – CZERWIEC 2017 roku,  

- ilość godzin do wykonania 15 godzin zegarowych dla grupy liczącej 9 pracowników,  

- superwizja odbywać się będą jeden raz w miesiącu przez 3 godziny.  

- miejsce realizacji zajęć – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  

Klasztorna 6  

2. Zakres tematyczny warsztatów  
Spotkania superwizyjne mają na celu wspieranie pracy Zespołu pracowników zajmujących się 

rodzinną pieczą zastępczą, umożliwienie im wymiany doświadczeń, przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu, a także zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji.  

3. Wymagania niezbędne  
 

1. Wykształcenie wyższe psychologiczne, terapeutyczne.  

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w świadczeniu usług z zakresu prowadzenia 

superwizji dla pracowników pomocy społecznej.  

4. Wymagania dodatkowe  
 

- sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy,  

5. Wymagane dokumenty  
 

- CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, na potrzeby związane z 

rekrutacją,  

- Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,  

- Inne dokumenty poświadczające oświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,  

- Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  



 

6. Sposób i termin składania ofert  
 

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

ul. Klasztorna 6 w pok. nr 7 – Sekretariat, w terminie do 25 stycznia 2017 roku do godziny 

15.00 – decyduje data pływu do PCPR  
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (www.pcpr.raciborz.org.pl).  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 20 28 w godz. 7.30-

15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

na świadczenie usługi 

przeprowadzenia superwizji 

dla pracowników 

…………….…………..…………………… 

 (miejscowość, data) 

 

…………………………………………….. 

 Imię, nazwisko składającego ofertę 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przeprowadzenia 

superwizji dla pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Wykonanie usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego za wynagrodzeniem 

w wysokości: 

za 1 godzinę usługi……………………………………………………………. złotych brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 

 

 

 

…………………………………. 

data i podpis składającego ofertę 


