Białystok, 26.09.2017 r.
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI
ul. Piastowska 3B/79
15-207 Białystok

ROZEZNANIE RYNKU
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja od A do ZAZ” o Nr RPPD.07.01.00-200065/15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych
ALPI zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie coachingu
społecznego:
1) indywidualnego coachingu społecznego- na każdego uczestnika/czkę przewidziano średnio 6
spotkań x 2 godziny na każdego uczestnika/uczestniczkę, 12 godzin x 50 uczestników/czek,
łącznie 600 godzin;
2) grupowego coachingu społecznego- każde spotkanie trwa 5 godzin, spotkania średnio raz w
miesiącu, 25 osób x 2 grupy x 20 spotkań, łącznie 40 spotkań w okresie realizacji projektu.
Wymagania jakie musi spełniać trener prowadzący warsztaty rozwoju osobistego:
1) wykształcenie wyższe,
2) znajomość specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami,
3) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem.
Formularz oferty zawierający cenę brutto za godzinę pracy (1 godzina = 60 minut) wraz z CV
potwierdzającym spełnienie wymagań zawartych w pkt.1-3 należy przesłać mailem na adres:
ania@alpi.org.pl, pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI,
ul. Piastowska 3B/79, 15-207 Białystok lub dostarczyć osobiście do biura projektu ul. Sienkiewicza 46
lok. 37 w Białymstoku do 3 października 2017 roku do godz. 16.00. Decyduje data wpływu.
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Załącznik nr 1 Formularz oferty
Białystok, ………….. 2017 r.

FORMULARZ OFERTY

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu)

Ja niżej podpisany/a składam ofertę na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w ramach projektu pn. „Aktywizacja od A do ZAZ” nr RPPD.07.01.00-20-0065/15

za cenę brutto za 1 godzinę pracy w wysokości ……………………………………………………………………………………
słownie: ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
Wraz z ofertą przekładam CV, które jest integralną częścią oferty.
Oświadczam, iż posiadam niezbędne wykształcenie, wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie do
realizacji działań w zakresie, którego dotyczy składana przez ze mnie oferta.

……………………………………..………………..…………
(czytelny podpis)
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