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

תאריך22/7/2020 :
לכבוד :משתתפי ההליך

מס הליך  126-2020 :מס עמודים 2
הנדון :בקשה קבלת הצעת מחיר עבור – מטפל/ת בפסיכודרמה  /משחק  /בבעלי חיים
 ,טיפול דיאדי ,למרכז למשפחה 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.
יש לצרף קורות חיים.
העירייה רשאית לשמור לעצמה להגדיל או להקטין את היקף השירותים לפי שיקול
דעתה ,בהתאם לתקופה ולצרכים הקיימים

המוצר

כמות

מפרט

.1
•מטפל/ת
בפסיכודרמה  /משחק
 /בבעלי חיים
טיפול עם ילדים
והורים ,טיפול דיאדי,
טיפול פרטני והדרכת
הורים .

תנאי סף למטפלת:
 .1תואר שני בטיפול בבעלי חיים/
פסיכודרמה /דרמה/משחק .ממקום
הכשרה מוסמך ( יש לצרף אסמכתא)
 .2בעל/ת ידע בטיפול דיאדי ( יש לצרף
המלצה)
 .3בעל/ת ידע בטיפול בילדים בגיל הרך
ובגיל חביון ומשפחות בסיכון  ,עדיפות
לניסיון במסגרת מרכזי הורים ילדים/
נתיבים להורות ( יש לצרף המלצה)
 .4ניסיון בעבודה קבוצתית

1

מחיר כולל
מע"מ

ידע וניסיון בהדרכת הורים ( יש לצרף
המלצה)
דרישות תפקיד במרכז:
 .1הגעה למפגשים רב מקצועיים וישיבות
צוות של המרכז – אחת לשלושה
שבועות ישיבת צוות של שעה וחצי
 .2מפגשי התייעצות על פי הצורך המרכז.
 .3שעות עבודה –  10שעות עבודה
שבועיות גמישות  ,לאחר סיום שהות
הילדים במסגרות החינוך ( – 13:00
)19:00
 .4יחסי אנוש טובים  ,יוזמה ויכולת עבודה
בצוות
 .5דוברת עברית  /ערבית  ,יתרון לדוברת
רוסית.
 .6סה"כ עד  250שעות במרכז.

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 053-9800299
איש הקשר :אלאא

יחידה :רווחה

___________________
חתימת המציע  +חותמת
___________________
חתימת המציע  +חותמת

