
 
 
 
    
 
 

  
Dyrektor Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach 
 

w zwi ązku z realizacj ą projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!”  
w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społeczne j” 

Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywne j integracji przez o środki pomocy społecznej” 
 

informuje, że poszukuje 
osób/podmiotu do zapewnienia opieki nad dzie ćmi podczas Konferencji   

 
Opis przedsięwzięcia: 
 
W dniu 28 października 2011 roku, w sali „Orchidea” w Siedlcach, przy ul. Garwolińskiej 103 odbędzie się konferencja  
pn.: „Współczesne wyzwania wobec wychowania”. Aby umożliwić osobom wysłuchanie wykładów, zamierzamy zorganizować 
na miejscu opiekę nad dziećmi połączoną z ciekawymi zajęciami i zabawami. Przewidujemy ok. 29 dzieci, w przedziale wiekowym  
od 3 lat do 8 lat (przy czym większość stanowić będą dzieci od 3 do 5 lat). Opiekę należy zapewnić w godzinach od 830 do ok. 1415. 
 
Oczekiwania: 
 
� zapewnienie opieki w godz. od 830 do ok. 1415 
� poprowadzenie zajęć i zabaw animacyjnych 
� dysponowanie sprzętem, materiałami oraz innymi pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia działań 

animacyjnych 
� posiadanie przygotowanej i doświadczonej kadry 
 
Wymagane dokumenty: 
 
� oferta z propozycją zabaw animacyjnych oraz szczegółowym kosztorysem 
� wykaz osób zaangażowanych do realizacji zlecenia wraz z opisem kwalifikacji 
� informacje o realizacji zleceń w podobnym zakresie 
� zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – w przypadku 

firmy 
� zaświadczenie Regon (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - w przypadku firmy 
� zaświadczenie NIP (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - w przypadku firmy 
 
 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
� stopień spełnienia wyżej opisanych oczekiwań  
� pomysłowość w doborze działań  
� różnorodność posiadanego sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych 
� doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach 
� cena 
 
Zainteresowane osoby/podmioty prosimy o złożenie w kancelarii tut. Ośrodka oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej 
kopercie do dnia 26 pa ździernika 2011 r. do godz. 11 00 z dopiskiem: dotyczy zapewnienia  opieki nad dzie ćmi podczas 
Konferencji  (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka).  
 
 
Bliższych informacji na temat niniejszego ogłoszenia udzielają pracownicy Działu Analityczno – Programowego MOPR: pokój nr 40, 
telefon 25-632 57 04 wew. 42 lub 14.                  

 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

/-/ Maria Gadomska 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach 
 
    
 

Projekt pn. „Stawiam na siebie!”   
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 


