
 
 Z e s p ó ł   O ś r o d k ó w  W s p a r c i a

         06-500 M ł a w a ,  u l. S ł o w a c k i e g o   18

     tel. 23 654 52 29 lub 23 654 33 66
     fax   23 651 09 56

     e zowmlawa.sekretariat@interia.pl lub zowmlawa@zowmlawa.home.pl 

Mława, dnia 04-04-2022r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zespół  Ośrodków  Wsparcia  w  Mławie  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  przeprowadzenie
superwizji  grupowej  i  indywidualnej  dla  pracowników  Zespołu  Ośrodków  Wsparcia  w
Mławie. 
 
I. Miejsce prowadzenia superwiji  
Mława,  siedziba wskazana przez  Zamawiającego
 
II. Termin:
Superwizje  muszą  być  przeprowadzone  do  końca  grudnia  2022r.(termin  do  uzgodnienia
z Zamawiającym) przy założeniu, że łączna liczba godzin superwizji dla grupy  nie może być
niższa niż  20 godzin zegarowych.
 
III. Uczestnicy szkolenia
Uczestnikami superwizji będzie grupa max 10 osób pracujących z osobami doświadczającymi
przemocy w rodzinie.
 
IV. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne superwizji dla max 10 uczestników,
2) przeprowadzenie  superwizji  przy  założeniu,  że  łącznie  będą  trwały  20  godzin

zegarowych,

Całkowite  koszty  przygotowania  merytorycznego  i  metodologicznego  superwizji,  w  tym
koszty: przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu ponosi Wykonawca.
 
V. Wymagania dotyczące oferenta 
1) Wykonawca musi posiadać certyfikat specjalisty i superwizora.
2) Posiadać przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji.

VII. Kryteria oceny ofert
1. Potencjał  kadrowy  -  50  pkt.  -  zamawiający  dokona  oceny  kwalifikacji  na  podstawie

złożonego CV oraz przedstawionych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
2. Cena 50 pkt. - cena całej usługi.
 
Ofertę     wraz  ze  szczegółowym   opisem  przedmiotu  zapytania  należy  dostarczyć  
elektroniczną  na  adres  e-mail:  zowmlawa.sekretariat@interia.pl lub
zowmlawa@zowmlawa.home.pl lub w formie pisemnej na adres:

Zespół Ośrodków Wsparcia
ul. Słowackiego 18
06-500 Mława
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Złożone  dokumenty  nie  będą  odsyłane  i  będą  przechowywane  zgodnie  z  wymogami  w
Zespole  Ośrodków  Wsparcia  w  Mławie.  Informujemy,  że  skontaktujemy  się  tylko  z
wybranymi osobami spełniającymi kryteria formalne w celu zaproszenia na rozmowę.

Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.  Ustaw z  2018,  poz.  1000) oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


