
 

 

    Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis”  
realizowany przez partnerstwo Gminy Płużnica i Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica  

 

 
Płużnica, 16.03.2021 r.  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez lekarza geriatrę 

 w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” 
 

Zgodnie za zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021  
zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej 

 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zatrudniony lekarz geriatra odpowiedzialny będzie za:  

- przeprowadzenie wykładów i doradztwa grupowego dla osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu  - uczestników 8 Klubów Seniora (Orłowo, Płużnica, Nowa Wieś 

Królewska, Uciąż, Wiewiórki, Błędowo, Wieldządz, Mgowo) w ilości łącznej = 128 godzin (po 16 

godzin w każdym z 8 Klubów Seniora),  

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (sprawozdania, listy 

obecności, itd.).  

 

1) Liczba uczestników:  

- 144 osoby w 8 Klubach Seniora (Orłowo, Płużnica, Nowa Wieś Królewska, Uciąż, Wiewiórki, 

Błędowo, Wieldządz, Mgowo). 

Liczba uczestników wykładów i doradztwa grupowego może ulec zmianie. 

 

2) Miejsce wykonania usług:  

a) Klub Seniora w Orłowie – budynek świetlicy wiejskiej w Orłowie,  

b) Klub Seniora w Płużnicy – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy,  

c) Klub Seniora w Nowej Wsi Królewskiej – budynek świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej,  

d) Klub Seniora w Uciążu – budynek świetlicy wiejskiej w Uciążu,  

e) Klub Seniora w Wiewiórkach -budynek świetlicy wiejskiej w Wiewiórkach,  

f) Klub Seniora w Błędowie – budynek świetlicy wiejskiej w Błędowie,  

g) Klub Seniora w Wieldządzu – budynek świetlicy wiejskiej w Wieldządzu,  

h) Klub Seniora w Mgowie – budynek świetlicy wiejskiej w Mgowie,  

 

3) Wymiar czasowy wykładów i doradztwa grupowego dla uczestników 8 Klubów Seniora (Orłowo, 
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Płużnica, Nowa Wieś Królewska, Uciąż, Wiewiórki, Błędowo, Wieldządz, Mgowo):  

a) w 2021 roku - 2 spotkania po 4 godziny w każdym z 8 Klubów Seniora,  

b) w 2022 roku - 2 spotkania po 4 godziny w każdym z 8 Klubów Seniora,  

 

Uwaga – jedna godzina doradztwa równa się jednej godzinie zegarowej.  

 
II. Wymagania:  

- wykształcenie wyższe ze specjalizacją geriatryczną, 

- minimum 2-letnie doświadczenie,  

- dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanej specjalizacji,  

- dyplom lekarza. 

 

III. Termin realizacji zamówienia:  

Usługi będą wykonywanie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.  

Harmonogram może ulec zmianie.  

 

IV. Sposób składania dokumentów:  

Osoby składające oferty proszone są o sporządzenie ich w języku polskim.  

Ofertę można przesłać e-mailem na adres a.szatkowska@trgp.org.pl lub dostarczyć w zamkniętej 

kopercie na adres: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Siedziba Centrum Edukacji 

Ekologicznej Orłowo 20, 87-214 Płużnica.  

 

Składając formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z załącznikami należy zatytułować kopertę lub wpisać 

w tytuł e-maila: „Lekarz geriatra”. 

 

Do formularza oferty (załącznik nr 1) należy załączyć następujące dokumenty: 

• cv,  

• list motywacyjny,  

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie za zgodność z 

oryginałem,  

• formularz oferty (załącznik nr 1).  

• klauzula informacyjna (załącznik nr 2).  

 

V. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać w Stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Siedziba Centrum 

Edukacji Ekologicznej Orłowo 20, 87-214 Płużnica w zaklejonej i opisanej kopercie albo przesyłać e-

mailto:a.szatkowska@trgp.org.pl
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mailem na adres a.szatkowska@trgp.org.pl do dnia 24.03.2021 r. do godz. 12.00.  

- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie,  

- oferta musi być podpisana przez osobę upoważnione.  

VI. Kryteria wyboru ofert:  

1) cena (załącznik nr 1) - 100%  

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje 

posiadane doświadczenie kandydata.  

VII. Zapytanie o przedmiot zamówienia:  

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska  

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 605-420-009  
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