טופס הליך הצעות מחיר במעטפה סגורה/מייל  -עבור רכישה/שרות

תאריך22/7/2020 :
לכבוד :משתתפי ההליך

מס הליך  95-2020 :מס עמודים 2
הנדון :בקשה קבלת הצעת מחיר עבור – הנחיית צוות מרכז עוצמה מורחב עכו
אבקש לקבל הצעת מחיר לפי הפרוט בטבלה מטה:
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה (קומה  2בבניין העירייה )ו/או שליחת
ההצעה במייל  boffers@akko.muni.ilיש לציין בשורת הנושא מס הליך את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך ________ 29/7/2020עד השעה __________13:00
את ההצעה יש לרשום על דף זה בלבד











מס

תנאי תשלום שוטף __45___+מיום קבלת החשבונית במחלקה.
המציע מתחייב לספק את המפורט בטבלה תוך ____ _10ימי עבודה ממועד קבלת
טופס הזמנה חתום.
ההצעה תהיה תקפה למשך  60יום ממועד הגשתכם.
כולל נסיעות וכולל ציוד וחומרים הנדרשים על מנת לספק את ההדרכה הנ"ל.
השירותים יבוצעו על ידי המפעיל במשך תקופה של  12חודשים.
על המנחה להיות בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית ( יש להגיש אסמכתא )
על המנחה להיות עם  3שנות ניסיון בתחום הנחייה וליווי צוותים מקצועיים וניהוליים.
( יש להגיש אסמכתא)
יש לצרף תעודת הכשרה מוכרת בתחום הנחיית קבוצות וצוותים מקצועיים.
יש לצרף קורות חיים.
העירייה רשאית לשמור לעצמה להגדיל או להקטין את היקף השירותים לפי שיקול
דעתה ,בהתאם לתקופה ולצרכים הקיימים

המוצר

מפרט

הדרכה וליווי מקצועי
לצוות מרכז עוצמה

 28מפגשים ,שעתיים וחצי כל מפגש ,סה"כ

כמות

.1

ייעוץ ,ליווי מקצועי,
הדרכה לצוות
המקצועי.

70שעות.
המפגשים יתקיימו בעכו במרכז עוצמה.
העלות כוללת נסיעות והוצאות נלוות של
ההנחיה המקצועית.

1

מחיר כולל
מע"מ

תהליך ההנחיה:
 .1הטעמת דפוסי עבודת הצוות תוך דגש
על עבודה משיקה סינרגטית.
 .2בניית תוכנית ,בארבעה צירי התערבות
של המרכז" מיצוי זכויות ,פתוח תחום
כלכלת המשפחה ,חתירה לפתוח קשרי
מעסיקים למען הקהילה שחווה משברים
בהעדר מקומות תעסוקה באבטלה וללא
אופק תעסוקתי יציב ,יישום עקרונות של
עבודה קהילתית מודעת עוני והדרה ,בדגש
על קהילה כמשאב.

 .3נדרשת גמישות לפי צרכי הצוות
המקצועי במרכז הן בשעות ההנחיה והן
בנושאים שעולים מעת לעת לאור
מורכבות התקופה.
סה"כ
כולל
מע"מ

העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תתקבל על גבי טופס זה.



העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שתתקבל עם שינויים ו /או תוספות.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הצעה כל שהיא כזוכה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון_______________ או בנייד .0546646359
איש הקשר :תמי חזן

___________________
חתימת המציע  +חותמת
___________________
חתימת המציע  +חותמת

יחידה :רווחה

