
Dzień dobry, Szanowni Państwo 

 

W związku z realizacją projektu pod nazwą . „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą 

zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój – zwanego dalej projektem, Zamawiający -  Fundacja 

Wspierania Rozwoju Społecznego „ Leonardo ”  z siedzibą w Krakowie, os. Młodości 

8   zwraca się z prośbą o przygotowanie szacunkowej wyceny kosztów  świadczenia 

usługi wykonywania obowiązków zastępcy dyrektora Środowiskowego Centrum 

Zdrowia Psychicznego ds. profilaktyki według wytycznych zamieszczonych poniżej. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

opracowanie planów prowadzenia działań komunikacji społecznej ze społecznością 

lokalną, przygotowanie pikników, konferencji, artykułów prasowych, opracowań 

edukacyjnych dla społeczności lokalnej uwzględniających lokalne potrzeby 

odbiorców, opracowanie harmonogramu spotkań edukacyjno - profilaktycznych, 

uzgodnienie z podmiotami grup docelowych terminów spotkań edukacyjno - 

profilaktycznych, spotkania z radami pedagogicznymi szkół w celu przedstawienia 

idei zmiany i ustalenia zasad spotkań z rodzicami i uczniami szkół, 

współprowadzenie spotkań edukacyjno - profilaktycznych jako jeden z 

prowadzących, prowadzenie działań świadomościowych wśród personelu 

profilaktyki ŚCZP, współudział we wprowadzeniu procesu zmiany u Partnerów 

(zwłaszcza placówki edukacyjne – partnerzy nieformalni), współpraca przy 

opracowaniu procedur funkcjonowania podmiotów w partnerstwie (paradygmaty), 

oraz metodyki procesów koordynacji usług i indywidualnych procesów 

terapeutycznych, pomoc i monitoring wdrożenia opracowanych zasad w 

partnerskich podmiotach na obszarze testowania, wybór (opis merytoryczny 

przedmiotu zamówienia do zasady konkurencyjności) wyposażenia dla części usług 

profilaktycznych w Modelu, opracowanie zakresu zadań dla podległego personelu 

oraz zadania opisane wcześniej. 

 
Termin i czas realizacji usługi: 
Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji projektu, którego 
realizacja przewidziana jest do dnia 28 lutego 2021 roku.  



 
Miejsce i czas realizacji usługi:  
 

Praca będzie świadczona w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, 
przypadających w dniach od poniedziałku do piątku jak również będzie musiała być 
świadczona w dni ustawowo wolne od pracy w sytuacjach gdy będzie to konieczne 
w celu prawidłowej realizacji usługi. Miejsce świadczenia usług obejmuje cały teren 
powiatu wielickiego oraz wyjazdy poza teren powiatu związane z realizacją zadania 
zleconego przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie zapewnia samochodu 
służbowego oraz nie zwraca kosztów podróży służbowych. 
 
Wymagane kwalifikacje: 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą 
zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia tj. – spełniającą poniższe warunki:  
• wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze potwierdzone uzyskaniem 
tytułu magistra  
• doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego; 
• doświadczenie zawodowe - rodzaj: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w 
tym:  
- minimum 1 rok zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą lub pracy na 
stanowisku kierowniczym  
 
 
Zamawiający informuje, ze ceny zaproponowane przez Państwa będą stanowić 
podstawę do określenia wartości szacunkowej zamówienia celem przygotowania i 
ogłoszenia odpowiedniego postępowania. 
 
Dla sprawnej i rzetelnej oceny przedstawionych przez Państwa wycen, uprzejmie 
prosimy o określenie szacunkowej wyceny kosztów  świadczenia usługi 
wykonywania obowiązków zastępcy dyrektora Środowiskowego Centrum Zdrowia 
Psychicznego ds. profilaktyki z uwzględnieniem kosztów świadczenia usługi w 
oparciu o umowę zlecenia i w oparciu o umowę o prace.  

Cena powinna zawierać wszystkie obciążenia publicznoprawne i inne koszty 
związane z jej realizacją.    
 
Wycenę   proszę przesłać na adres mailowy: zamowienia@fundacja-leonardo.pl   lub 
dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – os. Młodości 8, Kraków do dnia 1 
czerwca 2018 roku do godz. 12:00  
 
 



   ………………………………………….. 
(miejscowość i data) 

……………………………………………….. 
Pieczęć firmowa/dane osobowe 

FORMULARZ CENOWY 

WYKONAWCA:  

ADRES:  

OSOBA DO KONTAKTU: 
(imię, nazwisko, telefon, adres e-
mail) 

 

UWAGI:  

Świadczenie usługi wykonywania obowiązków zastępcy dyrektora 
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego ds. profilaktyki 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Okres realizacji 

usługi 
Cena jednostkowa brutto  
za 1 m-c realizacji zadań 

1 2 3 4 

1 

Realizacja usługi 
wykonywania obowiązków 

zastępcy dyrektora 
Środowiskowego Centrum 
Zdrowia Psychicznego ds. 

profilaktyki 

Czerwiec 2018 – 
Luty 2021 

 

 
* jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT należy wpisać znak „-” lub „zw”  

 

 

……………………………………………….. 
Podpis 


