
 

 
Ogłoszenie z dnia 02.05.2018r. o nawiązaniu współpracy na podstawie umowy zlecenia/umowy kontraktowej  z 

fizjoterapeutą w projekcie    
 

nr RPLD.10.03.01-10-0012/17, pt. „AKTYWNOŚĆ na 50+  Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród 
mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i 

tkanki łącznej” 
 

Zamawiający:  

PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak Spółka Jawna, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź,  
NIP: 7262650234, Regon:101452735 
W związku z realizacją projektu „AKTYWNOŚĆ na 50+  Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. 
Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej” 
ogłasza  nabór na stanowisko  

FIZJOTERAPEUTY 

Okres zatrudnienia: VI 2018r – XII 2018r 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia/kontrakt medyczny 
Wymiar zatrudnienia: do 90 godzin/ miesiąc  
Zakres obowiązków: Projekt pt. „AKTYWNOŚĆ 50+” realizowany jest zgodnie z założeniami „Programu rehabilitacji leczniczej 
województwa łódzkiego” i zakłada dla każdego uczestnika projektu konsultację z fizjoterapeutą. Zadaniem fizjoterapeuty będzie 
dookreślenie wskazań lekarskich dot. zabiegów rehabilitacyjnych oraz przedstawienie pacjentowi przykładowych 
ćwiczeń/propozycji aktywności fizycznych które mogą być przez niego podejmowane indywidualnie po zakończeniu rehabilitacji 
oraz naukę prawidłowych wzorców ruchowych.  
Ilość uczestników projektu: 300  
Miejsce realizacji zadania: Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź 
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony po podpisaniu umowy.  
 
Wymagania Zamawiającego: 

1. Kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty tj. spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, 

2. Staż pracy w zawodzie co najmniej 3 lata; 

3. Dodatkowe kursy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty będą dodatkowym atutem 
 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert wg podanego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia do dnia 
16.05.2018: 
na adres Centrum medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź 
lub 
mailem na adres: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl 

Szczegółowe informacje: 502 597 987 

 

Łódź, dnia 02.05.2018r.  

  



 

 

Oferta 

Złożona w  odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zatrudnienia na stanowisku fizjoterapeuty w projekcie   
nr RPLD.10.03.01-10-0012/17, pt. „AKTYWNOŚĆ na 50+  Wdrożenie Programu rehabilitacji 
leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby 

układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej” 
 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………….. 

Pesel:……………………………………………………………………………. 

Nr. telefonu…………………………………………………………..…….. 

NIP; REGON  (jeżeli dotyczy) ……………………………………………………….. 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczam, że posiadam określone w ogłoszeniu kwalifikacje i staż pracy. W przypadku wybrania mojej oferty, na 
wezwanie Zamawiającego, przedłożę dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i  staż pracy. 

Treść oferty 

Deklaruję pracę na stanowisku fizjoterapeuty w projekcie „AKTYWNOŚĆ na 50+  Wdrożenie Programu 
rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na 

choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej” 
na warunkach określonych w ogłoszeniu z dnia 02.05.2018 r. za wynagrodzeniem w wysokości:  

 

Za 1 godzinę     ……………………………… zł brutto  
(słownie:………………………………………………………………………) 

 

Forma rozliczania się z Zamawiającym* 

Rachunek do umowy zlecenia/faktura 

 

Łódź, dnia …………………………….. 

                                                                                                   
…………………………………………………………… 

         (imię i nazwisko/podpis osoby składającej ofertę) 

 

*właściwe podkreślić                                            


