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ROZEZNANIE RYNKU 

BROKER EDUKACYJNY 

 

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER Osiedle pod Lipami 28a, 

72-006 Mierzyn, zachodniopomorskie , policki, Numer telefonu 513055137, 

NIP 8522445573, 

Tytuł projektu ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI, 

Numer projektu RPZP.07.02.00-32-K018/19-00 

Data publikacji ogłoszenia 

1 LISTOPAD 2020 

Termin składania ofert 

10 LISTOPAD 2020 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone: 

- mailowo na adres : ania2_z@o2.pl 

- kurierem, pocztą na adres: Mierzyn 72-006 osiedle Pod lipami 28a, 

- osobiście. 

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być złożona w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem  BROKER EDUKACYJNY 

• Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany 

powyżej. 

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

• Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 1.11.2020 r. na stronie www.bez-barier.org. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ania2_z@o2.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Zawadzka-Wdowiak 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 513055137 
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Celem głównym projektu jest uruchomienie: 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI oraz aktywizacja społeczno- 

zawodowa 60 osób niepełnosprawnych (35K/25M) w tym min 20 osób (12K/8M) o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi z województwa zachodniopomorskiego - miasta Szczecin, powiatu 

polickiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym poprzez reintegrację społ-zaw. do 

31.12.2021r. 

Miejsce realizacji zamówienia: województwo zachodniopomorskie 

Cel zamówienia:  

Zatrudnienie brokera edukacyjnego odbywa się w ramach realizacji zadania 5 – szkolenia zawodowe -

edukacja.  Zadaniem brokera jest  dopasowanie  szkoleń do potrzeb ON, zostanie Broker edukacyjny 

dobiera kierunek, rodzaj i poziom szkolenia/ kursu oraz ustala indywidualną ścieżkę edukacyjną 

biorąc pod uwagę aktualne potrzeby rynku. Równocześnie broker musi uwzględniać kwalifikacje 

klienta oraz indywidualne możliwości psychologiczne i ekonomiczne. 

Przedmiot zamówienia 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE umowy zlecenia. Ilość godzin 10 godzin na jednego uczestnika 

projektu. Razem 600 godzin. 

WYMAGANIA 

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE, min, 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi lub certyfikat/zaświadczenie inne zaświadczenie  umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia -   brokera edukacyjnego 

. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

CV ORAZ OFERTA 

Ocena oferty - najniższa cena za jedną godzinę. 


