
ZAPRoSZENIE Do SKŁADAMA oFERT NA
U sht gi ikte grucj i sp oł ec zhej

W ramach Śródkórv uzyskanych pEez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu
Międzynarodov'ego Banku odbudolvy i RozrYoju (Bank srviatowy) na Poakcesyjny
Program wsparcia obszarółv wiejskich (PPwow) Gmina Rońvienica uzyskała
dotację łv nysokości rórvnowartości 90600 Euro, z czego kwotę 3687l'02 PLN
przeznacza na realizację niżej określonych usług dla dzieci i mlodzież-v.
] ' ZAMAWLĄJĄCY
Gmina RoŹwienica (ał'ana dalej Zan1awia.jącym) zapnsza zainteresowanych k\''alifikowanych
usługodawców do składania ofeń na ś\ł'iadczenie usług integracji spolecznej mieszkańcorn Gminy
spośród ushg opisanych poniŹej'
Usługodarł'cy nrogą składać otirty' gd}' Spe]nion} jestjeden z poniższych warunków:

a') us]uga niejest powtólzenieln dotychczasowego zakresu działair rea]izowanych przez

danęgo usługodawcę z tldziałem Sródkó\l publicznych (nie dotyczy usług
lealizowanych w ramach PPWOW), 1ub też doq'cŻy usług świadczonych prŻez tego

usługodarvcę na rzecz dodatkow)'ch benefi cjentów;

b) usługa będzie realizo\'ana w palt1erstlvie z innymi usługodawcami'
2. SPOTKAN IE INIORI\'IACYJNE
spotkanie infonnacyjne dla zaintęresowanych' potencjain}ch ushlgodawców odbędzie 

"ię 
$

Urzędzie Gminy Rońl'ienica. dnia 25 czer*'ca 20i0 roku o godzinie 13 '00
3, PROCEDURA
Zgodnie z s3 pkt' 2 Porozumienia o lvspółplacy prz} ręa]izacji Poakces}jnego Programu

Wsparcia obszarórv Wiejskich za*'artego pomiędzy Zarządenr Wojewódżwa' w związkU z

ań' 4 ust' 1 lit. a Usta$y z dnia 29 sĘcznia 200'1r' Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 Nr 2j3 poz' l655) w]'bór ushlgodawców odbywać się będzie w oparciu o prccedurę cPP
((ang') Con] uniĄ, Pdrlicipątian i PracWe]nerl Udział społęczności w zamówięniach)
Banku światowego opisanąw Podlęczniku Rea]izacji Programu Integracji Społecznej
dostępnym pod następującyrn adresem: htlp:"/\\'\r1v.pprvorł''gov'pl' Podręcznik zawiela
Iównież infomacje nt' kosŹó\ł kwalifiko\ł'anych, podmiotó\' uprawnionych do śłiadc7enia

'''lll! i"k ro\ ieŻ lorrrularze rr1korrr.l)uane r\ reali/acjiprogl"m.'
J oPlS PR7f DM lo l U ZAMO\Ą lF\ LĄ i \/C,/ l'LoLo\\'y oPlS Pos7( lI col \YcH
CZĘsCI)
oFERTY CZĘsctowE
Zama$'iający nie dopuszcza składania ofert cŻęścio\łych

czĘŚc I. USŁUGI DLA DZIECI I MŁoDZIEZY:

Zorganizon'anie w}'poczynku l€tniego dla dzi€Ći i mtodzieży z terenu calej Gminy
popfzezi ,

- lvyjazdy lekrcacyjno pozna*'cze ll celu poznania cieka1ł}ch zakątków naszego legionu,

- atlakcyjne zajęcia stacjoname dostosowane do grup wiekow}'ch
_ plomocja ako_lvnego \lPoczynku ( np' \Ą'}'jazdy na basęn i piesze \łJcieczki)
- inreeLra.Ja d/ ec' i mlod/iei) / Leren.. c"le gmin)
- objęcie usługąmin'200 osób.

Zńawiając1'_ nie dopusŻcza składania ofeit wa anto$'ych' nie dopuszcza się realizacji

wlcieczek zagranicznych



] Pańnerzy zobowiązani będą do przedłoże ia umow} patrrelskjej nie później niz w momencie podpjsania
umowy na rea]izac.ję us1ug (porozumienia wervnętrznego), na etapie konkursu wystarczaj ącym .jest Zlozenie listu
jnlencyjnego .jak równiez wskazanie pehomocnjka do działania rl iDieDiu p[yszłego partnerstwa.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia rł' ofęrcie informacji nt. sposobu
monitoro'wania realizacji usług, przeu'idywanych działań infornracyjnych, jak (ównież
inibrmacji dotyczących zaperłrrienia trwałości podejmorvanych działań'
Podstawą dla płatliości na rzęcz usługoda\\cy będzie rzeczywiście zrea1izowana 1iczba
jednostek zdefi niowanych w olercie.

5' UPRĄWNIENI UsŁUCoDAWcY
Podmiotami Upnwnionymi do ubiegania się o zamórłienie w ramach niniejszej pfoceduly są:

l' organizacje pozarządowę (NCo'
2. organizacje kościelne
3. Pry$'atni u5] godawcy: Firmy. osoby fiąvczne' spółdzielnie socjalne,
4' Samorządy zarvodorve, organizacje sanorządu gospodarcŻego, izby lohricze
5. Jednostki olganizacyjne samoźądu terytolialnęgo' stolvaŹ''szeniajst i im podległe
jednostki organizacyjne,

6 KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
1. a) zgodność z warunłami tealizacji i zakresem zalr]awianych usług

b) dysponowanie odpowiednią kadrą . mi.3 osoby posiadające wykształcenie
pedagogiczne i min. 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą'

Zamarviaj ący ocelf spełnienie pow1ższych ninimalnych kyeriów technicznych w
opalciu o następuiące dokumenty/ośrviadczenia:
a) CV personelu mającego realizouać usługi.
b) prograln r'ealizowanych działań.

7. PRocEDURY SKŁADANlA l ocENY oFERT
sKŁADANlE oFERT
a) ofeńy technicznołinansowe przygotowane z Użycienj formulaŻy załączonych do
niniejszego ogłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie osobiście ]ub za
pośrednictwem pocziy do Urząd Gminy Rozwienica W teminie do 09 lipca 2010l .do godz'
'10.00

b) ofeńa winna być Ważna pzez ca najmniej 30 dni od daty określonej w pkt' a)
c) ofeńa Winna być dostarczona W zamkniętej kopercie z dopiskiem
,'ofeńa na śWiadczenie usłUg t'tuł usługl', ponadto na kopercie Winny zostać urnieszczone
dane adresowe Usługodawcy'
OCENA OFERT
1' ocena ofeń i Wybór najkorzystniejsze oferty odbywaó się będzie W 3 eiapachI
a' ocena spełniania minirnaLnych kryterióW technicznych określonych w pkt' 6
b' Wybór najkorzystniejszej ofeńy (ofeń)'
Przy ocenie ofeń, Ustalaniu ich rankingu ipodejmowanlu decyzji o udz]eleniu
zamóWienia Komisja będzie brała pod uwagę zap]sy przedstawionej ofęńy,
Współpracę z pańnerami lokalnym ' oferowanąjakość usług' jch innowacyjność,
tMałość' oraz ekonomicznośó i eiektlvnośó działań zaproponowanych pęez
UsługodaWcę'
c' Negocjacje szczegółóW umowy z Wybranynr(j) Usługodawcą Carni) 0eśli takie
negocjacje okażą s]ę niezbędne)'
2' osiaieczna decyzja dotycząca złożonych WnIosków zostanie ogłoszona w ciągu
1 tygodnia od Wyznaczonego terminu składania ofeń' popEez umieszczenie jej na stronie
internetowej l-]rzędu Gr]']iny oraz na tablicy ogłoszeń'



3' DecyĄa zamawiąącego jest ostateczna, nie Wymaga uzasadnienia i nie podlega
procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją zamawiającego'
Winien złożyć umot}ryVowany Wniosek do zamawiającego z kopią do Dyrektora
Regionalnego ośrodka Polityki społecznej' zamawiający winien dołożyć Wszelkich
stalań do po|ubownęgo rozwiązania sporu'
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawańa umowa/porozumienie opańe na \tzorach
załączonych do niniejszego ogłoszenia'
8' KoNTAKT Z ZAlllAWlAJĄcYl\''I
W celu Uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani ploszeni są o skontaktowanie się
z p' Ewą chmie|' koordynatorem gmjnnym Programu lntegracji społecznej Gminy
Rozwienica, tel. 16 622 58 22 wew.24, e-mail: gEa.elm jel@lg-fllEl!ęlq9lpl

9' ZAŁĄCZNlKl
1' FormulaŻ ofeńy
2' Wzó. Umowy
3' Wzór sprawozdania

Wójt Gminy Roźwienico


