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OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
W NYSIE

Ośrodek. Pomocy Społecznej 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

46-303 NYSA
teiyfajc 77 433 67 46, tel. 77 433 35 56

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór na pedagoga ulicy -  2 osoby w ramach 

projektu pn. „Pedagog ulicy w Centrum Streetworkingu i  na PumpTracku w Nysie" 

finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022.

I. Dane dotyczące Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

48-303 Nysa

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór na pedagoga ulicy -  2 osoby w ramach 

realizacji projektu pn. „Pedagog ulicy w Centrum Streetworkingu i  na PumpTracku w N ysie”

Ilość godzin i czas realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu 

dla jednego pedagoga ulicy to:

- po 12 godzin średniomiesięcznie w okresie sierpień 2022- grudzień 2022 (max. do 15 grudnia 

2022), łącznie 60 godzin.

Potencjalny Wykonawca może ubiegać się o stanowisko tylko jednego pedagoga ulicy.

III. Do zadań każdego pedagog ulicy należeć będzie:

1. Sieciowanie ulic Gminy Nysa - typowanie miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży.

2. Włączenie w system pomocy społecznej dzieci i młodzież z terenów Gminy Nysa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
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3. Przeprowadzanie zajęć skierowanych do dzieci/młodzieży wykluczonej społecznie 

(np. zajęcia na PumpTracku, zajęcia rozwijające zainteresowania, organizacja czasu 

wolnego, wspomaganie nauki -  wg zapotrzebowania itp.).

4. Pedagogika dialogu indywidualnego.

5. Profilaktyka uzależnień.

6. Prowadzenie zajęć łączonych z innymi specjalistami w zależności od potrzeb.

7. Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci/młodzieży.

8. Współpraca z instytucjami (mi.in. szkoła, kuratorzy sądowi, placówki MOS/MOW  itp.).

9. Nadzór nad działalnością Centrum Streetworkingu wspólnie z pracownikami Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nysie.

10. Współpraca z innymi specjalistami realizującymi projekt oraz z pracownikami Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nysie.

IV. Cel projektu:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocja zdrowego stylu życia, 

poprzez rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi 

formami aktywności: artystycznej, sportowej i edukacyjnej jako alternatywy wobec uzależnień, 

w tym behawioralnych oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także 

kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

V. Wymagania dla każdego pedagoga ulicy:

1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga.

3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe (minimum pięcioletnie) związane 

z pracą na rzecz m.in.:

• rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,

• rodziców dysfunkcyjnych,

• dzieci osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem czy przebywające 

w środowisku gdzie istnieje realne zagrożenie uzależnieniem od alkoholu, 

narkotyków itp.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia dla każdego pedagoga ulicy:

1. CV.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
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2. Przykładowy Miesięczny plan pracy (na 12h) pedagoga ulicy uwzględniając pracę 

w terenie, który umożliwi Zamawiającemu wstępną ocenę predyspozycji kandydata 

i pomysłu na wykonanie zadania.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie oraz posiadane 

kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu pedagoga (dyplomy, zaświadczenia, 

referencje - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

4. Formularz oferty -  cena za godzinę brutto - załącznik Nr 1.

5. Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

rekrutacyjnych - załącznik Nr 2.

6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych -  załącznik Nr 3.

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie (RODO) -  

załącznik Nr 4, Nr 5.

VII. Termin realizacji zadania dla każdego pedagoga ulicy:

Sierpień 2022 -  Grudzień 2022 w godzinach pracy Centrum Streetworkingu i Świetlicy 

socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych (w dni wolne od pracy według 

zapotrzebowania).

Harmonogram spotkań do ustalenia z koordynatorem projektu po wyłonieniu Wykonawcy.

VIII. Miejsce świadczenia usługi każdego pedagoga ulicy:

Centrum Streetworkingu/Świetlica socjalna z programem zajęć socjoterapeutycznych 

w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora, ul. Kornela Ujejskiego 25, 48-300 Nysa i/ lub praca 

w terenie.

IX. Forma zatrudnienia:

Umowa/ umowa zlecenie

Wykonawca po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego może powierzyć wykonanie 

wszystkich bądź określonych czynności będących przedmiotem niniejszego zaproszenia 

do składania ofert innemu podwykonawcy, o ile podwykonawca gwarantować będzie należyte 

ich wykonanie, a w szczególności będzie spełniał wymagania i standardy określone 

w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

X. Kryteria oceny ofert dla każdego pedagoga ulicy:

wymogi formalne 40% , cena 60%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
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1. Cena oferty 60%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

Ld = Cmin/Co*100 pkt. 60%

Gdzie:

Ld = liczba punktów za kryterium cena

Cmin = najniższa cena brutto oferty jaka wpłynęła w odpowiedzi na zaproszenie do składnia 

ofert

Co = cena brutto oferty

2. Wymogi formalne 40%

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

Ld = Do/Dmax * 100 pkt * 40%

Gdzie:

Ld -  liczba punktów za kryterium wymogi formalne.

Do - liczba zaświadczeń dotyczących tematów/zagadnień zbieżnych z zapytaniem ofertowym 

zrealizowanych przez oferenta zaświadczeniami/ referencjami/ protokołami/ planem pracy 

pedagoga ulicy.

Dmax - Największa liczba zaświadczeń dotyczących tematów/zagadnień zbieżnych 

z zaproszenie do składania ofert zrealizowanych przez oferenta potwierdzonych referencjami/ 

zaświadczeniami/ protokołami/ planem pedagoga ulicy z oferty, która wpłynęła w odpowiedzi 

na zaproszenie do składania ofert.

XI. Termin i miejsce składania dokumentów przez każdego pedagoga ulicy:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta 

na pedagoga ulicy w ramach realizacji projektu pn. „Pedagog ulicy w Centrum Streetworkingu 

i  na PumpTracku w N ysiś' drogą pocztową (liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego), przesyłką kurierską, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nysie przy ul KEN 1A.

1. Ofertę należy składać do dnia 27.07.2022 r. do godziny 11.00 pocztową, przesyłką 

kurierską, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji 

Narodowej 1A.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
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2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.07.2022 r. do godziny 11.30.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

bez podawania przyczyny.

5. W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Oferent, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania 

oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium 

wyboru.
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XII. Osoba uprawniona do kontaktu.

Kamila Kamińska/Paulina Kral 

tel. 77 447 24 07

k.kaminska@ops-nysa.pl/biuroproiektu(a)ops-nvsa.pl

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ma prawo do anulowania zaproszenia 

do składania ofert bez podawania przyczyny.

Nysa, dnia 21.07.2022r.
D Y R E K T O R  

O środka Pomołty Społeczne)
K a m ili Ferdyn

Podpis Dyrektora

Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przedstawionych przeze mnie 
dokumentach dia potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego 
zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  2 7  kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E 
(RODO) oraz z  ustawą z  dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych 
Załącznik Nr 3 Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 
Załącznik Nr 4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik Nr 5 Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
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Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 21.07.2022r.

Załącznik nr 3 

do Regulaminu udzielania zamówień

publicznych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie 

o wartości poniżej 130 000 zł.

Nysa, dnia r.

FORM ULARZ O FERTY

[nazwa Wykonawcy]

Niżej podpisany/podpisani * ,..............................................................

Działając w imieniu i na rzecz..............................................................

w odpowiedzi na przekazane „Zaproszenie do składania ofert” na:

składam/składamy ł niniejszą ofertę:

Oświadczam/oświadczamy *, że zapoznałem/zapoznaliśmy * się z warunkami „Zaproszenia 

do składania ofert”

i nie wnoszę/wnosimy * do niego żadnych zastrzeżeń.

Oferuję/oferujemy * realizację zamówienia zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert” 

za cen ę____________________zł brutto za godzinę,

słownie:...............................................................................................................................

W  tym ..................... zł - podatek V a t ......%

Zobowiązuję/zobowiązujemy * się wykonać zamówienie w terminie:......................................

Uważam/uważamy * się za związanego/związanych * niniejszą ofertą przez okres dni.

Ofertę składam/składamy * na................ponumerowanych stronach.

*niepotrzebne skreślić

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
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Załączniki:

1.............

2.................

3.............

dn

[podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy]

*niepotrzebne skreślić

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
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Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 21.07.2022 r.

O Ś W I A D C Z E N I E
w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celach rekrutacyjnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (RODO) 

oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przedstawionych przeze mnie 

dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego. 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach.

(miejscowość, data) (podpis)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
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Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 21.07.2022r.

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Ja, niżej podpisany/a...................................................................................

zam ieszkały/a.............................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym seria..............N r ....................................

wydanym przez............................................................................................

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam 

w pełni praw publicznych.

(miejscowość, data) (podpis)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
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Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 21.07.2022r.

KLAUZU LA INFORM ACYJNA O PRZETW ARZANIU DANYCH O SO BO W YCH

Zgodnie z art. 13-14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/W E (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa, tel. 77 447 23 70.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych to Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa, tel. 77 447 23 70, e-mail iod(5)ops-nysa.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b-e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub statutowych 
wynikających ze szczegółowych przepisów prawa lub zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych 
przepisach prawa, dla zachowania celów archiwalnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania oraz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, 
a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom 
na podstawie przepisów prawa.

W  odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
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Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 21.07.2022r.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych wart. 1 3 lub art. 14 R O P O

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RO D O 11 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*

^rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W  przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-303 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl


