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Z okazji dnia nauczyciela składamy serdeczne życzenia wielu
sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby
podejmowany trud był źródłem satysfakcji oraz społecznego
uznania.
Zarząd i pracownicy Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Zapytanie ofertowe 1/SP/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i
przyborów szkolnych zawartych w załącznikach ogłoszenia o
zapytaniu ofertowym:
Zapytanie ofertowe [POBIERZ]
Załączniki do zapytania ofertowego [POBIERZ]

Wyniki zapytania ofertowego

nr 1/MB/2018
Wyniki zapytania ofertowego w sprawie zakupu wraz z dostawą
mebli do Niepublicznego Żłobka w Siedlisku w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „Maluch +” 2018. W załączniku przedstawiamy
wykonawcę zamówienia.
Zobacz wyniki [PDF]

Zapytanie ofertowe 1/MB/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przedmiotów
zawartych w załącznikach ogłoszenia o zapytaniu ofertowym:
Zapytanie ofertowe [POBIERZ]
Załączniki do zapytania ofertowego [POBIERZ]

Wyniki zapytania ofertowego
2/AP/2018
Wyniki zapytania ofertowego w sprawie adaptacji pomieszczeń w
Niepublicznym Żłobku w Siedlisku w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch
+” 2018. W załączniku przedstawiamy wykonawcę zamówienia.
Zobacz wyniki [PDF]

Zapytanie ofertowe 2/AP/2018
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w
Niepublicznym Żłobku w Siedlisku. Wykaz prac został zawarty w
ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym:
Zapytanie ofertowe [POBIERZ]

Wesołych Świąt!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
życzy

Zespół Wzgórz Dalkowskich

PO WER – Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania
informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są
zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6
marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym
rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 14 marca 2018 r., godz. 9:00 – 14:00
Formularz należy przesłać do 12 marca 2018 r.
Spotkanie w Gorzowie Wlkp.
Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin: 15 marca 2018 r., godz. 10:00 – 15:00
Formularz należy przesłać do 13 marca 2018 r.

Agenda spotkania:
Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w
kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) –
zagadnienia techniczne.
Zasada równości szans w perspektywie finansowej
2014-2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres
efs@wup.zgora.pl.
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie
możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu
z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia
przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej
informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie liczby osób
mniejszej niż 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia
spotkania. W takim przypadku osobom zainteresowanym
uczestnictwem w spotkaniu zaproponowany zostanie inny termin,
o ile spotkanie w innym terminie będzie organizowane i/lub
będzie możliwość przyjęcia na nie większej liczby osób.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa
jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych
terminach.
Do pobrania:
O programie [PDF]
Formularz zgłoszeniowy – Zielona Góra [PDF] [DOC]
Formularz zgłoszeniowy – Gorzów Wielkopolski [PDF] [DOC]

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer
telefonu 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl.

Spotkanie informacyjne „DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)”
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na
bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:
pożyczki inwestycyjne, rozwojowe, hipoteczne,
dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców
pracowników,
bony na innowacje,
granty na doradztwo;

i

ich

Do udziału zapraszamy:
przedsiębiorców,
wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania;
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 7 MARCA 2018 r. (ŚRODA), godz.
10:00-13.00,
UL.RYCERSKA 24 – BUDYNEK LETIA BUSINESS CENTER, SALA „NOX”
Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu drogą mailową na
adres pife.legnica@dolnyslask.pl lub telefoniczną pod numerem
telefonu 76 723 54 81 lub 80.

BUDYNEK DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA
ETAPIE REKRUTACJI
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Rycerska 24, pok. A1 24 (I piętro)
59 – 220 Legnica
tel. 76 723 54 81
tel./fax. 76 723 54 80

Nabór na wolne
pracy
–
Niepublicznego
Lesznie

stanowisko
Dyrektor
Żłobka
w

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Wesoły Domek” w Lesznie
Ogłoszenie o naborze [.PDF]
Kwestionariusz osobowy [.PDF]

