
 

 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Strzelecka 29 

74 – 320 Barlinek 

tel./fax. (95) 74 60 014 

www.sekretariat@opsbarlinek.pl      

 

Barlinek, 21 kwietnia 2021 r. 
 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  

 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej  

na przeprowadzeniu superwizji dla Zespołu Interdyscyplinarnego  

realizującego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 w ramach realizacji procedury „Niebieska Karta” 

 

1. Nazwa i adres jednostki: 

✓ Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek; 

2. Przedmiot naboru ofert 

✓ przedmiotem naboru ofert jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch 

superwizji dla osób realizujących procedurę „Niebieska Karta” w wymiarze 5 
godzin zegarowych jedna superwizja;  

3. Okres realizacji: 

✓ maj – październik 2021 r. - 10 godzin (zgodnie z harmonogramem) - jedna godzina 
pracy obejmuje 60 minut (45 minut zajęć warsztatowych i 15 minut przerwy); 

4. Odbiorcy programu: 

✓ pracownicy realizujący procedurę „Niebieska Karta”; 

5. Zakres wykonywanych zadań 

✓ superwizja zostanie zorganizowana w formie dwóch spotkań grupowych                           

w okresie od maja 2021 r. do października 2021 r. po 5 godzin zegarowych jedno 

spotkanie, co daje łącznie 10 godzin superwizji; 

✓ sesje superwizyjne realizowane będą w jednej grupie; 

✓ wykonawca ustali z Ośrodkiem harmonogram spotkań superwizyjnych, 

odpowiadający zgłoszonym potrzebom; 

6. Forma i okres zatrudnienia 

✓ umowa zlecenie (10 godziny w czasie trwania realizacji superwizji); 
✓ przewidywany okres zatrudnienia: maj 2021 r.  – październik 2021 r.; 

7. Miejsce wykonywania zlecenia 

✓ Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Jeziorna 8, 74-320 Barlinek; 

✓ spotkania odbędą się w dni robocze;  

✓ zapewniamy odpowiednie pomieszczenia dostosowane do obsługi wyposażone                       

w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację zadania, 

gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 
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8. Wymagane dokumenty i oświadczenia 

✓ wykształcenie wyższe magisterskie – dokumentem poświadczającym jest 

kserokopia dyplomu ukończenia studiów; 

✓ ważny certyfikat poświadczający kwalifikacje dla superwizora w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

✓ doświadczenie w prowadzeniu superwizji - dokumentem poświadczającym jest 

załączenie m.in. 2 rekomendacji; 

✓ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz                                

o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

✓ oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

✓ oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na 

wskazanym stanowisku; 

✓ oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w naborze ofert niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).” 

9. Forma i termin składania ofert 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych 

dokumento w w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta dotycząca realizacji usługi 

polegającej na przeprowadzeniu superwizji dla Zespołu Interdyscyplinarnego 

realizującego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji 

procedury „Niebieska Karta” do dnia 7 maja 2021 r. do godziny 1500 w sekretariacie 

Os rodka Pomocy Społecznej w Barlinku,  ul. Strzelecka 29, poko j nr 11 (decyduje data 

wpływu do OPS w Barlinku). Dopuszcza się moz liwos c  złoz enia oferty pocztą 

elektroniczną na adres sekretariat@opsbarlinek.pl z warunkiem dostarczenia jej 

oryginału przed podpisaniem umowy. Oferty złoz one po terminie nie zostaną 

rozpatrzone. 

 
10. Kryteria oceny ofert:  

Cena brutto 1 godziny wykonania usługi – 100% 

 

11. Dodatkowe informacje 

Wybór oferty nastąpi dnia 14 maja 2021 r. o godz. 13.00 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Eliza Stefaniuk – Z-ca Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, tel. 95 74 60 014 wew. 39, e-mail: 

e.stefaniuk@opsbarlinek.pl. 

mailto:sekretariat@opsbarlinek.pl


 
 

 
3 
 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  oraz na ogólnodostępnej 

tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Barlinku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

podpisania umowy z wybranym wykonawcą w sytuacji, gdy nie zbierze odpowiedniej 

liczby osób kwalifikujących się warsztatów w przedmiotowym naborze. 

 

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) informuję, iż: 

• administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 

Barlinek, burmistrz@barlinek.pl 

• Pana/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania, 

• podanie OPS danych osobowych jest dobrowolne. 
 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy 

sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze 

zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie 

stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest 
też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy o Prawie zamówień publicznych. 

                                                                                                   

                                                                                                  Eliza Stefaniuk 
                                                     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  

 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
 


