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załącznik 3 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do złożenia oferty cenowej na 
przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego w Punktach Doradczo – 
Konsultacyjnych w Łomży, Wiźnie, Jedwabnem i Przytułach  działających w ramach 
projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”.  
 
Cel doradztwa:  
Celem doradztwa indywidualnego jest zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych i 
przygotowanie ścieżki kariery zawodowej beneficjentów ostatecznych projektu.  
 
Termin przeprowadzenia doradztwa:  
Maj -grudzieo 2011,  
 
 
Przewidywana liczba  godzin poradnictwa indywidualnego:  

 przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego  w ramach działalności 

Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Łomża (30 godzin).  

 przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego  w ramach działalności 

Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Wiźnie (15 godzin).  

 przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego  w ramach działalności 

Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Jedwabnem (15 godzin).  

 przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego  w ramach działalności 

Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Przytułach (15 godzin).  

(liczba godzin może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania 
zgłaszanego przez beneficjentów) 
 
 
Miejsce  przeprowadzenia doradztwa:  
Konsultacje będą odbywad się  w punktach konsultacyjnych w:  Łomży, Jedwabnem, 
Przytułach, Wiźnie. 
 
Oferta powinna zawierad:  

 całkowity koszt brutto za przeprowadzone poradnictwo zawodowe indywidualne  - 
stawka za godzinę,  

 CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie,  

 wypełniony załącznik nr 2, 

 w przypadku pracowników JST wypełniony załącznik nr 1.   
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Kryterium wyboru oferty:  

 Koszt,  

 Kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.  

 Doświadczenie  w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (min. z 
osobami niepełnosprawnymi, wychowankami rodzin  zastępczych i placówek 
opiekuoczo – wychowawczych, osobami  bezrobotnymi, osobami z rodzin 
wielodzietnych , opiekunami osób zależnych w tym os. niepełnosprawnych). 

 
 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w kopercie z dopiskiem 

„Poradnictwo zawodowe  indywidualne Punkt Doradczo -Konsultacyjny”  w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 

Łomża lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia  10 maja 2011 r. 
 


