
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

~
PODKARPACKIE

pfzeHrzen olwarta

--~3·Wojew6dzki Urzqd Pracy
r w Rzeszowie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoleczny

Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie zwane dalej Zamawiajqcym, zaprasza do sktadania ofert w post~powaniu

dotyczqcym przeprowadzenia Treningu Umiej~tnosci Interpersonalnych (TUI), Grup wsparcia, Warsztat6w

socjoterapeutycznych w ramach projektu "Strzyiowskie Centrum Integracji Spotecznej - II edycja" nr RPPK.08.01.00-

18-0076/16 dofinansowanego ze srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na

lata 2014 - 2020 Os priorytetowa VIII Integracja spoteczna Dziatanie 8.1. Aktywna integracja os6b zagroionych

ub6stwem lub wykluczeniem spotecznym.

Post~powanie 0 udzielenie zam6wienia prowadzone jest w trybie obowiqzujqcej zasady konkurencyjnosci wymaganej

przy realizacji projekt6w w oparciu 0 Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na lata 2014 - 2020

z dnia 19 Iipca 2017 r., bez stosowania procedur okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zam6wien

publicznych (t.j. Oz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6in. zm.).

I. Zamawiaj'lcy: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyi6w, NIP: 819-16-66-

977, REGON:365899147

Cz~sc 1 - przeprowadzenie Treningu Umiej~tnosci Interpersonalnych (TUI) (kod CPV 80570000-0 Ustugi

szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego) w wymiarze 72 godz. w okresie pobytu podstawowego

Uczestnik6w projektu w zaj~ciach CIStj. w okresie od 26.11.2018 r. do 31.01.2019 r.

Cz~sc 2 - prowadzenie Grup wsparcia (kod CPV 80570000-0 Ustugi szkolenia w dziedzinie rozwoju

osobistego) w wymiarze 288 godz. w okresie pobytu podstawowego Uczestnik6w projektu w zaj~ciach CIS tj.

w okresie od 26.11.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz w wymiarze 96 godz. w okresie pobytu przedtuionego

Uczestnik6w projektu w zaj~ciach CIS,tj. w okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

Cz~sc 3 - przeprowadzenie Warsztatow socjoterapeutycznych (kod CPV 80570000-0 Ustugi szkolenia

w dziedzinie rozwoju osobistego) w wymiarze 48 godz. w okresie pobytu przedtuionego Uczestnik6w

projektu w zaj~ciach CIStj. w okresie od 01.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

IV. Uczestnicy Projektu: 24 osoby (17 Kobiet, 7 M~iczyzn) 0 kt6rych mowa wart. 1 ust. 2 Ustawy z dnia

13.06.2003 r. 0 zatrudnieniu socjalnym (Oz. U. z 2016 r., poz. 1828, z p6in. zm.), kt6rzy podlegajq wykluczeniu

spotecznemu i ze wzgl~du na swojq sytuacj~ iyciowq nie s'l w stanie wtasnym staraniem zaspokoic swoich

podstawowych potrzeb iyciowych i znajdujq si~ w sytuacji powodujqcej ub6stwo oraz uniemoiliwiajqcej lub

ograniczajqcej uczestnictwo w iyciu zawodowym, spotecznym i rodzinnym, zamieszkatych w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Strzyi6w.

W zwi'lzku z prowadzeniem rekrutacji ci'lgfej (do dn. 31.05.2019 r.), Zamawiaj'lcy zastrzega sobie

moiliwosc dokonywania zmian w zakresie zarowno i10scigrup jak i ich Iiczebnosci.

1) przeprowadzenie Treningu Umiej~tnosci Interpersonalnych (TUI) w okresie pobytu podstawowego

Uczestnik6w projektu w zaj~ciach CIS:

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przedawczyka 5, 38 -100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyiow,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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e) minimalny zakres TUI: motywacja pozytywna, komunikacja werbalna i niewerbalna, nawiqzywanie

i podtrzymywanie kontakt6w, metody radzenia sobie ze stresem, asertywnosc, organizacja dnia

i zarzqdzanie czasem;

f) w ramach realizacji przedmiotu zam6wienia trener prowadzqcy TUI jest zobowiqzany do opracowania

programu warsztat6w, materiat6w dydaktycznych - skryptu szkoleniowego (30 - 50 stron A4), oraz do

prowadzenia dziennika zaj~c;

2) prowadzenie Grup wsparcia w okresie pobytu podstawowego Uczestnik6w projektu w zaj~ciach CIS oraz

w okresie pobytu przedtuionego Uczestnik6w projektu w zaj~ciach CIS:

• w okresie pobytu przedtuionego: przezwyci~ienie negatywnego nastawienia i zniech~cenia

wywotanego niepowodzeniami w poszukiwaniu pracy, motywowanie, w tym wzajemne,

przetamywanie barier mentalnych, otwarcie na zmiany i aktywizacj~ spoteczno-zawodowq;

e) minimalny zakres: wedtug potrzeb w formie m.in. interaktywnych spotkan, warsztat6w, cwiczen

praktycznych;

f) w ramach realizacji przedmiotu zam6wienia specjalista prowadzqcy Grupy wsparcia jest zobowiqzany do

opracowania raport6w z realizacji dziatan Grupy wsparcia (po 1 dla kaidego okresu realizacji dziatania);

3) przeprowadzenie Warsztat6w socjoterapeutycznych w okresie pobytu przedtuionego Uczestnik6w projektu

w zaj~ciach CIS:

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przedawczyka 5, 38 - 100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyiow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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d) cel: zmiana stosunku do siebie i otoczenia, samoakceptacja, poprawa zdolnosci komunikacyjnych,

poprawa funkcjonowania w srodowisku spotecznym i zawodowym;

e) minimalny zakres: ekspozycja swoich mocnych/pozytywnych stron w tym wyglqd, cechy charakteru,

budowanie wsp61noty w rodzinie i miejscu pracy, wzmacnianie samodzielnosci i indywidualnosci,

emocje - przezywanie i odreagowywanie;

f) w ramach realizacji przedmiotu zam6wienia trener prowadzqcy Warsztaty socjoterapeutyczne jest

zobowiqzany do opracowania programu warsztat6w, skryptu (min. 20 stron) oraz do prowadzenia

dziennika zaj~c.

o realizacj~ zam6wienia mogq ubiegac si~ Wykonawcy (zar6wno osoby fizyczne jak i podmioty prowadzqce dziatalnosc

gospodarczq) dysponujqcy osobami 0 wskazanych ponizej kwalifikacjach:

2) minimum 2-letnie doswiadczenie zawodowe lub minimum 300 godzin przeprowadzonych np. szkolen/

warsztat6w/spotkan indywidualnych z zakresu rozwoju osobistego, w obszarze zbieznym z planowanym do

zrealizowania w ramach poszczeg61nych form wsparcia,

Preferowane b~dq osoby posiadajqce doswiadczenie zawodowe w pracy na rzecz os6b, kt6re podlegajq

wykluczeniu spotecznemu i ze wzgl~du na swojq sytuacj~ zyciowq nie Sq w stanie wtasnym staraniem

zaspokoic swoich podstawowych potrzeb zyciowych i znajdujq si~ w sytuacji powodujqcej ub6stwo oraz

uniemozliwiajqcej lub ograniczajqcej uczestnictwo w zyciu zawodowym, spotecznym i rodzinnym, tj. m.in.

os6b dtugotrwale bezrobotnych, niepetnosprawnych, uzaleznionych od alkoholu, narkotyk6w lub innych

srodk6w odurzajqcych, bezdomnych, zwalnianych z zaktad6w karnych, uchodic6w.

3) w przypadku os6b prowadzqcych Grupy wsparcia posiadanie kwalifikacji specjalistycznych, w zawodzie np.

psychologa, psychoterapeuty, coacha.

Ocena na podstawie dokument6w potwierdzajqcych wyksztatcenie oraz dokument6w potwierdzajqcych

posiadane doswiadczenie.

Oferenci b~dqcy podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc gospodarczq, Sq zobowiqzani do wskazania z imienia

i nazwiska osoby/os6b proponowanej/proponowanych do poprowadzenia poszczeg61nych zaj~c (wz6r
!

stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz do przedstawienia pisemnej deklaracji

gotowosci tej osoby/ tych os6b do prowadzenia poszczeg61nych zaj~c (wz6r stanowi zatqcznik nr 3 do

niniejszego zapytania ofertowego), osobnej dla kaidego typu zajec. W przypadku gdy na dzien przystqpienia

do realizacji ustugi przez Wykonawc~, osoby kt6re wskazat jako deklarujqce gotowosc do swiadczenia ustug

gotowosc t~ utracq, Wykonawca ma obowiqzek zapewnic na ich miejsce osoby 0 kwalifikacjach nie niiszych

niz wczesniej deklarowane.

VII. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odstqpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie b~dzie

w stanie zrealizowac przedmiotu zam6wienia. Wykonawcy z tego tytutu nie b~dq przystugiwac jakiekolwiek

roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiajqcego.

Wnioskodawca: Gmina Strzyzow, ul. Przedawczyka 5,38 -100 Strzyzow,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyzowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyzow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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IX. Oferent zobowiqzany jest do podania w ofercie: ceny brutto za godzin~ wykonywania ustugi uwzgl~dniajqc

poniisze:

a) godzina dydaktyczna zaj~c grupowych to 45 min;

b) podana cena winna obejmowac wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq zamowienia wtqcznie z tymi, ktore

obciqiatyby Zamawiajqcego. W przypadku ztoienia oferty przez Oferenta bedqcego osobq fizycznq, cena

powinna uwzgledniac sktadki na ubezpieczenie spoteczne finansowane ze srodkow pracodawcy.

1) Wszyscy oferenci:

a) CV;
b) dokumenty potwierdzajqce wyksztateenie;

c) dokumenty potwierdzajqce doswiadczenie zawodowe;

d) oswiadczenie 0 braku powiqzan osobowych lub kapitatowych pomi~dzy Oferentem a Zamawiajqcym

- wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;

e) w celu spetnienia kryterium dot. grupy docelowej - charakterystyka odbiorcow przeprowadzonych

zaj~c.

2) Oferenci b~dqcy podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc gospodarczq (dodatkowo):

a) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci

Gospodarczej;

b) oswiadczenie Oferenta, w ktorym wskazuje on osoby proponowane do poprowadzenia

poszczegolnych zaj~c - wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 2 do niniejszego zapytania

ofertowego;

c) deklaracj~ gotowosci wskazanych przez Oferenta osob do poprowadzenia poszczegolnych zaj~c -

wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiajqcy bE:dzie kierowat siE:przy wyborze oferty wraz z informacjq 0 wagach

punktowych lub procentowych przypisanych do poszczeg61nych kryteri6w oraz sposobach przyznawania

punktacji za spefnienie danego kryterium:

1) Kryteria oceny ofert:

a) cena - 60%;
b) doswiadczenie zawodowe wymagane do przeprowadzenia zaj~c, 0 ktore ubiega si~ Oferent - 40%.

Kryterium "cena" - poszczegolnym Oferentom zostanq przyznane punkty za cen~ brutto w skali 1:

60, obliczone wg wzoru:

najniisza oferowana cena brutto
C= --------------------------------------------------------x 60 pkt.

cena oferty badanej brutto

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przedawczyka 5,38 - 100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziafan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyiow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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Kryterium IIdoswiadczenie zawodowe wymagane do przeprowadzenia zaj~e, 0 ktore ubiega si~

Oferent" - poszczegolnym osobom wskazanym przez Oferenta do przeprowadzenia danego rodzaju zaj~e,

zostanq przyznane punkty za doswiadczenie zawodowe w skali 1: 40, obliczone zgodnie z regutq:

a) 2 lata doswiadczenia zawodowego lub zrealizowanych 300 godz. np. szkolen/ warsztatow/spotkan

indywidualnych z zakresu rozwoju osobistego, w obszarze zbieznym z planowanym do zrealizowania

w ramach poszczegolnych form wsparcia - 10 pkt.;

b) powyzej 2 lat do 4 lat doswiadczenia zawodowego lub zrealizowanych powyzej 300 godz. do 500

godz. np. szkoler1/ warsztatow/spotkan indywidualnych z zakresu rozwoju osobistego, w obszarze

zbieznym z planowanym do zrealizowania w ramach poszczegolnych form wsparcia - 20 pkt.;

c) powyzej 4 lat doswiadczenia zawodowego lub zrealizowanych powyzej 500 godz. np. szkoler1/

warsztatow/spotkan indywidualnych z zakresu rozwoju osobistego, w obszarze zbieznym

z planowanym do zrealizowania w ramach poszczegolnych form wsparcia - 40 pkt.

Osobom, ktore wykazq doswiadczenie zawodowe w pracy na rzecz osob, ktore podlegajq wykluczeniu

spotecznemu i ze wzgl~du na swojq sytuacj~ zyciowq nie Sq w stanie wtasnym staraniem zaspokoie swoich

podstawowych potrzeb zyciowych i znajdujq si~ w sytuacji powodujqcej ubostwo oraz uniemozliwiajqcej lub

ograniczajqcej uczestnictwo w zyciu zawodowym, spotecznym i rodzinnym tj. m.in. osob dtugotrwale

bezrobotnych, niepetnosprawnych, uzaleznionych od alkoholu, narkotykow lub innych srodkow odurzajqcych,

bezdomnych, zwalnianych z zaktadow karnych, uchodicow, zostanq przyznane punkty premiujqce - 5 pkt.

Oferent moze otrzymae maksymalnie 105 pkt. Wartosc punktowq podaje si~ w zaokrqgleniu do dwoch miejsc

po przecinku.

Zamawiajqcy udzieli zamowienia Oferentowi, ktory otrzyma najwyzszq ilosc punktow majqc na uwadze

powyzsze kryteria.

XIII. Sposob przygotowania oferty: Ofert~ sporzqdzic nalezy na druku "FORMULARZ OFERTOWY" (stanowiqcym

zatqcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w j~zyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,

wypetniajqc niescieralnym atramentem lub dtugopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna bye

podpisana przez Oferenta lub osob~ upowaznionq do reprezentowania Oferenta. W przypadku

petnomocnikow, oraz cztonkow organow osob prawnych nalezy dotqczyc petnomocnictwo i/lub odpis

z wtasciwego rejestru.

XIV. Informacje 0 charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: Zamowienie udzielane jest

w trybie zapytania ofertowego. Ztozenie oferty nie powoduje powstania zadnych zobowiqzan wobec stron.

Oferty Sq przygotowywane na koszt Oferentow.

1) Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany lub uzupetnienia tresci zapytania ofertowego przed terminem

sktadania ofert. Informacja 0 wprowadzeniu zmiany lub uzupetnieniu tresci zapytania ofertowego zostanie

niezwtocznie opublikowana na wtasciwej stronie internetowej:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov .pl, oraz www.cisstrzyzow.pllzamowienia-publiczne/ .

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przedawczyka 5, 38 - 100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyiow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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4) Zamawiajqcy zabrania dokonywania jakichkolwiek modyfikacji tresci dokumentu, za wyjqtkiem miejsc

stuiqcych do wypetnienia oferty.

5) Zamawiajqcy dokona oceny spetnienia warunkow udziatu w post~powaniu poprzez zastosowanie kryterium

spetnia-nie spetnia tj. zgodnie z zasadq czy dokumenty zostaty zatqczone do oferty i czy spetniajq okreslone

w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak ktoregokolwiek z wymaganych oswiadczen lub dokumentow lub

zatqczenie ich w niewtasciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym zapytaniu

ofertowym, b~dzie skutkowato wykluczeniem Oferenta z udziatu w post~powaniu. Zamawiajqcy zastrzega

sobie prawo dokonania zmian warunkow zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a takie jego

odwotania oraz zakonczenia post~powania bez wyboru ofert, w szczegolnosci w przypadku, gdy wartosc

oferty przekracza wielkosc srodkow finansowych przeznaczonych przez Zamawiajqcego na sfinansowanie

zamowienia.

6) Zamawiajqcy udzieli zamowienia Oferentowi, ktorego oferta odpowiada wymogom zawartym w zapytaniu

ofertowym i zostanie oceniona wg podanych kryteriow wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskujqc najwyiszq

Iiczb~ punktow.

7) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiajqcy moie zawrzec umow~

z Oferentem, ktory spetnia wymagania zapytania ofertowego i ktorego oferta uzyskata kolejno najwyiszq

liczb~ punktow.

8) Jeieli Zamawiajqcy nie b~dzie mogt wybrac najkorzystniejszej oferty ze wzgl~du na to, ie ztoione oferty

uzyskaty takq samq liczb~ punktow Zamawiajqcy moie wezwac Oferentow, ktorzy ztoiyli te oferty, do

ztoienia w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych. Oferenci sktadajqcy oferty

dodatkowe nie mogq zaoferowac ceny wyiszej nii zaoferowana w ztoionej ofercie.

9) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentem, ktory uzyskat najwyiszq liczb~

punktow.

10) Z post~powania 0 udzielenie zamowienia wykluczeniu podlegajq Oferenci, ktorzy Sq powiqzani osobowo lub

kapitatowo z Zamawiajqcym. Przez powiqzania osobowe lub kapitatowe rozumie si~ wzajemne powiqzania

mi~dzy Zamawiajqcym lub osobami upowainionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub

osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem procedury

wyboru Wykonawcy a Wykonawcq, polegajqce w szczegolnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwiqzku matienskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w Iinii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiqzany jest dotqczyc do oferty oswiadczenie 0 braku w/w powiqzan wedtug wzoru

stanowiqcego Zatqcznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

11) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 tqczne

zaangaiowanie zawodowe osoby wykonujqcej przedmiot zamowienia w realizacj~ wszystkich projektow

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dziatan finansowanych z innych irodet, w tym srodkow

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przectawczyka 5, 38 -100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyi6w,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

mailto:gmina@strzyzow.pl,
http://www.strzyzow.pl
mailto:kierownikcis@strzyzow.pl,
http://www.cisstrzyzow.pl


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

~
PODKARPACKIE

--~,. Wojew6dzki Urzqd Pracy
/' w Rzeszowie

Unia Europejska ~
Europejski Fundusz Spoleczny ~

wlasnych Zamawiajqcego i innych podmiotaw, nie moze przekroczye 276 godzin miesi~cznie. Zamawiajqcy

zastrzega mozliwose weryfikacji limitu zaangazowania przed wyplatq wynagrodzenia. W przypadku

przekroczenia okreslonego przez wytyczne EFS, dopuszczalnego limitu godzin zaangazowania w realizacji

projektu, bqdi zlozenia oswiadczen niezgodnych z prawdq, Wykonawca zaplaci kar~ umownq w wysokosci

wynagrodzenia naleznego, bqdi wyplaconego Wykonawcy za dany okres za uslug~, ktarej przekroczenia

warunku dotyczy, a uznanego przez wlasciwe organy kontrolne, jako koszt niekwalifikowany.

1) osobiscie w Centrum Integracji Spolecznej w Strzyzowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyzaw od

poniedzialku do piqtku w godz. 7.00 -15.00, w ostatnim dniu skladania ofert, do godz. 14.00.

2) przeslae pocztq/kurierem na w/w adres Centrum Integracji Spolecznej w Strzyzowie

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data wptywu

dokumentow do siedziby Zamawiajqcego). Otwarcie ofert nastqpi 22.11.2018 r. 0 godz. 08.00.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Beata Turek-Mika - Kierownik CIS w Strzyzowie/Koordynator

projektu, tel.: 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl.

Oferty skladane osobiscie lub pocztq/kurierem powinny bye umieszczone w zamkni~tej kopercie, na ktarej

nalezy umiescie napis "Oferta na przeprowadzenie Treningu Umiej~tnosci Interpersonalnych (TUI), Grup

wsparcia, Warsztatow socjoterapeutycznych w ramach projektu "Strzyiowskie Centrum Integracji

Spolecznej -II edycja" nr RPPK.08.01. 00-18-0076/16".

Na kopercie obowiqzkowo naleiy umiescic dane kontaktowe Oferenta, tj. w szczegolnosci, nazwE:, ad res,

numer telefonu.

1) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami

wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze bye okolicznosciami zaistnialymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunkow faktycznych wptywajqcych na

zakres lub sposab wykonywania przedmiotu umowy;

2) zmiany terminu wykonywania zamowienia (w przypadku, gdy 'wystqpiq obiektywne przeszkody

uniemozliwiajqce realizacj~ zamawienia lub osiqgni~cie jego celaw wedlug pierwotnie przyj~tego

harmonogramu).
KIEROWNIK

Centrum lntegracji SpoiecZTJ(';,
l w~owi<tl rIb " f weJc. - f'f-'J,;..o_

mgr Beata Turek-Miko
14.11.2018 r .

(data, pod pis Zamawiajqcego)

Centrum lntegracji Spolecznej
w Strzvzowie

38-100 Strzyzow, ui. Witosa 14 A

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przeclawczyka 5, 38 - 100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialari projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyiow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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Oferent:

ImiE; i nazwisko/Nazwa fi rmy: .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiajqcego: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyzowie, dotyczqce

wykonania zam6wienia w postaci przeprowadzenia Treningu UmiejE;tnosci Interpersonalnych (TUI), Grup wsparcia,

Warsztat6w socjoterapeutycznych w ramach projektu pt. "Strzyzowskie Centrum Integracji Spotecznej - II edycja" nr

RPPK.08.01.00-18-0076/16, Dziatania 8.1. Aktywna integracja os6b zagrozonych ub6stwem lub wykluczeniem

spotecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, sktadam

nastE;pujqCq ofertE; cenowq na zrealizowanie przedmiotu zam6wienia okreslonego szczeg6towo w zapytaniu

ofertowym:

*Kwota Kwota brutto (w zt) za
*Kwota netto Kwota brutto przedmiot zamowieniapodatku VAT

lp. Przedmiot zamowienia
(w zt) za

(w zt) za
(w zt) za (iloczyn Iiczby godzin

godzin~
godzin~

godzin~ i podanej kwoty za
dydaktycznq

dydaktycznq
dydaktycznq godzin~)

Przeprowadzenie TreningL

CZE;SC1 UmiejE;tnosci

Interpersonalnych (TUI)

CZE;SC2
Przeprowadzenie Grup

wsparcia

Przeprowadzenie

CZE;SC3 Warsztat6w

socjoterapeutycznych

Razem (kwota tqczna):

Oswiadczam, ze zapoznatem/am siE;z warunkami zapytania ofertowego Zamawiajqcego i nie wnoszE; do niego

zadnych zastrzezen oraz ze zdobytem/am konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty.

Oswiadczam, ze uwazam siE; za zwiqzanego/q niniejszq ofertq przez okres 14 dni kalendarzowych liczqc od

dnia uptywu terminu sktadania ofert. OfertE; niniejszq sktadamy na kolejno ponumerowanych

stronach.

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przeclawczyka 5, 38 -100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialan projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyiow,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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3. Oswiadczam, iz w przypadku wyboru przez ZamawiajCjcego niniejszej oferty zobowiCjzuj~ si~ do podpisania

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez ZamawiajCjcego.

4. Oswiadczam, iz wszystkie informacje zamieszczone w ofercie sCjaktualne i prawdziwe oraz spetniam wszelkie

kryteria wymagane zapytaniem ofertowym, a w szczeg6lnosci:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajq
obowiCjzek posiadania takich uprawnien;

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przeclawczyka 5, 38 -100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialan projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyi6w,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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Zatqcznik nr 2 - Wzor oswiadczenia Oferenta, w ktorym wskazuje osoby proponowane do poprowadzenia

poszczegolnych zajli:C- dot. podmiotow prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq.

Oswiadczam, ie do realizacji przedmiotu zamowienia tj. przeprowadzenia Treningu UmiejEitnosci Interpersonalnych

(TUI), Grup wsparcia, Warsztatow socjoterapeutycznych* wskazujEi:

Przedmiot Informacja

zamowienia - o podstawie do

Imili:i
CZli:SC...

Wyksztatcenie Doswiadczenie zawodowe w zakresie
dysponowania

nazwisko
(wskazac

wymaganym do wykonania zamowienia
wskazanq osobq

odpowietlnio: (umowa 0 pracEi,

cZli:s61,2i/lub umowa zlecenie,

, i 3) oswiadczenie, inne)

Wnioskodawca: Gmina Strzyzow, ul. Przeclawczyka 5, 38 -100 Strzyzow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialari projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyzowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyzow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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Zalqcznik nr 3 - Wzor deklaracji gotowosci wskazanych przez Oferenta osob do poprowadzenia poszczegolnych

zaj~c - dot. podmiotow prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq.

Oswiadcza m, ze dekla rujE; gotowosc poprowadzenia: .

(wskazac rodzaj zajE;c)

w ramach projektu "Strzyzowskie Centrum Integracji Spolecznej - II edycja" nr RPPK.08.01.00-18-0076/16

dofinansowanego ze srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 -

2020 Os priorytetowa VIII Integracja spoleczna Dzialanie 8.1. Aktywna integracja os6b zagrozonych ub6stwem lub

wykluczeniem spolecznym.

Oswiadczenie wydane na potrzeby zlozenia oferty przez .

Nazwa!irmy

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przeclawczyka 5, 38 - 100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialari projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyi6w,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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ZatC}cznik nr 4 - Wz6r oswiadczenia 0 braku powiC}zan osobowych lub kapitatowych pomi~dzy Oferentem

a ZamawiajC}cym.

Niniejszym oswiadczam, ie:

nie jestem powiqzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajqcym*

Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie,

ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyi6w

* Przez powiqzania osobowe tub kapitatowe rozumie sir; wzajemne powiqzania mir;dzy Zamawiajqcym tub osobami

upowainionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu

Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcq, polegajqce w

szczegolnosci na:

1. uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziat6w lub akcji;

3. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petnomocnika;

4. pozostawaniu w zwiqzku matienskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przeclawczyka 5, 38 - 100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyiow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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