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Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie 

warsztatów przez pedagoga 

Fundacja „OTWARCIE” zaprasza zainteresowane podmioty, do składania ofert na realizację 

usług realizowanych przez pedagoga w ramach projektu: Otwarci na samodzielność. 

Termin składania ofert 14 maj 2021. 

Szczegółowe informacje w załączniku 
 

 

 Zapytanie ofertowe 

na przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych dla rodziców/opiekunów faktycznych osób  

z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. Otwarci na samodzielność. 

 

1. Informacje ogólne:  

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie zaprasza do złożenia oferty, na 

usługę przeprowadzenia przez pedagoga warsztatów kompetencyjnych dla rodziców/opiekunów 

faktycznych osób z niepełnosprawnościami. 

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin, tel. 63 249 

68 77 , e-mail: fundacja@otwarcie.pl 

 

3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu : 

Pytania można kierować za pomocą poczty elektronicznej lub na adres Zamawiającego w terminie do 

dnia 14.05.2021r. do godziny 15.00 

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony zamawiającego:  

Ewa Dubanosow – tel. 694 450 531 e-mail: ewa.dubanosow@otwarcie.pl 

  

4. Opis przedmiotu zapytania: 

Przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych dla rodziców/opiekunów faktycznych osób  

z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.  

Maksymalna ilość osób na warsztatach - 15 osób (średnio 12). 

Planowana liczba godzin – 20 h. W okresie trwania zlecenia, planuje się 5 warsztatów po 4 godz. 

każdy. 

 

Zakres tematyczny warsztatów: 

- społeczne problemy starzenia się osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, 

- budowanie poprawnych relacji z dzieckiem czy osobą dorosłą z niepełnosprawnością, zwłaszcza 

intelektualną, 

 

Warsztaty w okresie COVID mogą być realizowane w formie zdalnej. Forma zdalna musi być 

rejestrowana/nagrywana na potrzeby m.in. monitoringu, rozliczenia, kontroli; nie ma obowiązku 

rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli usługa ma formę wsparcia 

zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny wizerunek prowadzącego, oraz należy zadbać  
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o odpowiednie udokumentowanie obecności uczestników poprzez monitorowanie czasu ich 

zalogowania do platformie i wygenerowanie z systemu raportu o czasie ich obecności. 

 

Szczegółowe warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej. 

 

5. Termin realizacji zamówienia:  

1) Maj 2021 – luty 2023r. 

2) Miejsce odbywania się warsztatów: siedziba Fundacji „Otwarcie” w Koninie. 

 

6. Wymagania dotyczące Wykonawcy: 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinien wykazać, że posiada 

wykształcenie wyższe o kierunku pedagogicznym, odpowiednie kwalifikacje do wykonania usługi  

i  doświadczenie minimum dwa lata w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub ich opiekunami. 

  

7. Miejsce oraz termin składania oferty: 

1) Wypełnioną ofertę należy złożyć w biurze Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

„Otwarcie”, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin z dopiskiem: „oferta na przeprowadzenie warsztatów”,  

nie później niż do dnia 14.05.2021r. do godz. 15.00 lub na adres e-mail 

ewa.dubanosow@otwarcie.pl 

2) Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

3) Oferta winna zawierać stawkę za 1 godzinę usługi. 
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