Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej zadania Prowadzenie edukacji zdrowotnej kobiet w przygotowaniu do macierzyństwa i
opiece nad dzieckiem w Punktach Informacyjno-Edukacyjnych na terenie Wrocławia
Zamawiający:
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Sekcja do Spraw Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia,
53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28, tel.71/335- 29- 69/60 , fax. 71 / 335-29-69/68
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów wczesnej stymulacji rozwoju – zabawy
rozwijające dla dzieci od 3 m. do 36 m. życia dla mieszkańców Wrocławia.
Szczegółowe warunki zamówienia:
1. Miejsce i czas realizacji zlecenia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Punkt
Informacyjno- Edukacyjny zlokalizowany we Wrocławiu, pl. Dominikański 6, we wtorki w godzinach
16.00-18.00 wg potrzeb zamawiającego.
2. Termin realizacji zlecenia: od lutego do grudnia 2018r.
3. Zakres zadań:
1. Prowadzenie warsztatów wczesnej stymulacji rozwoju, zabawy rozwijające dla dzieci w grupach
wiekowych od 3 -12 m. i dzieci od 12 – 36 m. wraz z rodzicami .
2. Poradnictwo dla rodziców dot. doboru zabaw, zajęć z dziećmi w wieku od 0-3 lat.
3. Informowanie uczestników programu o innych zadaniach realizowanych w ramach zadania
Prowadzenie edukacji zdrowotnej kobiet w przygotowaniu do macierzyństwa i opiece nad dzieckiem
4. Prowadzenie dokumentacji wg ustalonych wzorów.
5. Sprawowanie odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniu gdzie
prowadzone są zajęcia .
Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:
a)wykształcenie pedagogiczne
oraz:
b)minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
c) posiadanie ważnej polisy OC

d) posiadanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń
deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym.

Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego.
Miejsce i czas złożenia oferty:
Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego
Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-2018 Wrocław .
Oferty przyjmowane są do 18 stycznia 2018r. do godz. 12.00
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o odbytym szkoleniu BHP

Koordynator Programu – Leokadia Jędrzejewska
Kontakt: 691852069

