
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

W  ramach  środków  uzyskanych  przez  Rząd  Rzeczpospolitej  Polskiej  z  kredytu 
Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program 
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Wierzbica uzyskała  dotację w wysokości 
485395,04 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY
WÓJT  GMINY  Wierzbica,  (zwany  dalej  Zamawiającym)  zaprasza  zainteresowanych 
kwalifikowanych  usługodawców  do  składania  ofert  na  świadczenie  wszystkich  lub 
wybranych  usług  integracji  społecznej  mieszkańcom  Gminy  spośród  usług  opisanych 
poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się 
w Urzędzie Gminy Wierzbica – Sala Rady Gminy, dnia  27 lutego 2009 r. o godzinie 
15.00.

3. PROCEDURA
Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.)Community  
Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego 
opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod 
następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. oraz http://www.wierzbica.pl. 
Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów 
uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji 
programu. [Zgodnie z §3 pkt.2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, 
w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury 
CPP.]

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną 
lub  więcej  części.  Jeżeli  Oferent  pragnie  złożyć  ofertę  na więcej  niż  jedną  część,  jest 
zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór 
ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

WARIANTY
Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  wariantowych  (oferta  wariantowa  polega  na 
odmiennym sposobie realizacji usługi, ale o tej samej celowości).

Opisy zamawianych usług – wynikają z zapisów Planu Działania zatwierdzonego 
w dniu 17 grudnia 2008 r.

1



A. USŁUGI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH   

1) Część I

Propagowanie  aktywnego  stylu  życia  poprzez  wycieczki  dla  osób  starszych  odnośnie  
poznania historii i ludowych tradycji innych regionów Polski:

• Zorganizowanie 2-ch spotkań organizacyjno-integracyjnych
• Zorganizowanie wycieczki dla ok. 50 osób

• Zintegrowanie środowiska KGW

• Poznanie innych historii i tradycji innych regionów Polski 
Termin realizacji zadania 01.05.2009 r.-30.06.2009 r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 12 000,00 zł

2) Część II

Promowanie,  pielęgnowanie  i  rozwijanie  obyczajów  oraz  tradycji  wierzbickich  wsi,  
dziedzictwa kulturowego jako sposób na zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych 
– „U nas - nic bez nas” (poprzez np. uruchomienie dla gminy muzeum regionalnego,  
stworzenie  zeszytu  regionalnego  (np.  z  przepisami  kulinarnymi,  zdjęciami  zabytków),  
wspólnych wieczornic, spotkań rękodzielniczych i warsztatów itp.):

• Pielęgnowanie i rozwijanie obyczajów i tradycji wierzbickiej  wsi przez młodzież 
szkolną

• działalność  „sceny  obrzędowej”  –  wiejskie  wieczornice,  w  czasie  których  będą 
prezentowane i popularyzowane tradycje i zwyczaje wierzbickiej wsi.

• warsztaty twórczości ludowej – nauka dawnych wiejskich rzemiosł: szydełkowania, 
haftu, tkactwa, techniki zdobienia jaj, wyrabiania bibułowych kwiatów / grupa osób 
ok. 10; proponowana ilość spotkań 5-10/,

• wzbogacanie wiejskiej ekspozycji muzealnej, konserwacja eksponatów muzealnych

• adaptacja nowego pomieszczenia z przeznaczeniem na „szopę wiejską”

• urządzenie wystawy fotograficznej –„Wiejskie krajobrazy” – utrwalającej ciekawą 
zabudowę Wierzbicy, przydrożne kapliczki, urokliwe zakątki  naszej miejscowości i 
okolic

• zeszyt o tematyce regionalnej, np.: inscenizacje, przepisy kulinarne
Termin realizacji zadania 20.03.2009-30.11.2009r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 17 000,00 zł

B. USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   

1) Część III

Rozwój zainteresowań, pasji,  uzdolnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz 
organizację  i  prowadzenie  kół  zainteresowań  oraz  cyklicznych  zajęć  wokalnych,  
tanecznych,  teatralnych,  muzycznych,  z  języków  obcych  oraz  korepetycji  dla  dzieci  z  
ubogich, patologicznych rodzin itp.:

• warsztaty teatralne
• zajęcia kulinarne, plastyczno-techniczno-artystyczne /grupa osób ok. 10 os.;  ilość 

spotkań – ok. 10/

2



• zajęcia taneczno-muzyczne (nauka tańca ludowego i śpiewu ludowego) /grupa osób 
ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/

• zajęcia  z  zakresu  wyrównywania  szans  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  gminy 
Wierzbica /grupa osób ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/

• zajęcia rozwijające zainteresowania /grupa osób ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/

• zajęcia dla uczniów zdolnych /grupa osób ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/

• posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej (oświadczenie)
• zatrudnienie kadry pedagogicznej z uprawnieniami (CV lub oświadczenie)

Termin realizacji zadania 20.03.2009 r.-30.11.2009 r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 33 000,00 zł

2) Część IV

Zorganizowanie i prowadzenie innowacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  
młodzieży,  w  tym organizację  imprez  sportowych  (np.  nauki  pływania,  boisk  pełnych  
ruchu, zajęć zapaśniczych itp.) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica:

• zajęcia odnośnie nauki pływania
o liczba uczestników ok. 30-40 osób 

o zapewnienie opieki dla uczestników (CV lub oświadczenie)

o zapewnienie dostępu do krytej pływalni 

• boisko pełne ruchu

• zajęcia sportowe

• turnieje i rozgrywki sportowe
• zagospodarowanie czasu wolnego przez sport.

Termin realizacji zadania 01.03.2009 r. - 31.12.2009 r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 130 000,00 zł

3) Część V

Zorganizowanie  zajęć  sportowych  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  (m.in.  
korygujących wady postawy) z terenu Gminy Wierzbica:,

• zajęcia odnośnie nauki pływania
o liczba uczestników ok. 6-10 osób /co drugi tydzień/.
o zapewnienie opieki dla uczestników (CV lub oświadczenie)

o zapewnienie dostępu do krytej pływalni 

• zajęcia sportowe
Termin realizacji zadania 20.03.2009 r. - 19.12.2009 r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 4 000,00 zł

4) Część VI

Organizacja  wypoczynku  letniego  dla  dzieci  i  młodzieży  z  programem  zajęć 
ukierunkowanym na podniesienie wiedzy, umiejętności oraz poznanie innych regionów 
poprzez np. organizację półkolonii, kolonii, obozów profilaktyczno-edukacyjnych, czy też  
różnego rodzaju wycieczek itp.
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• czas trwania – minimum 1 tydzień (średnio 4 godz. dziennie 5 x w tygodniu)
• liczba uczestników ok. 30-50 osób

• zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej (oświadczenie)

• zapewnienie  odpowiedniej  kadry  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych, 
wychowawczo-opiekuńczych i, lub terapeutycznych (CV lub oświadczenie)

• organizacja minimum 1 wycieczki jednodniowej dla 30-50 dzieci
• organizacja  4-ch  weekendowych  wyjazdów  /  2  dla  dzieci  i  2  dla  młodzieży/, 

mających na celu integrację,  kształtowanie własnych postaw a przede wszystkim 
poznanie samego siebie 

• zapewnienie wyżywienia (oświadczenie)  

• zapewnienie opieki uczestnikom wycieczki (CV lub oświadczenie)
       Termin realizacji zadania 22.06.2009 r. -30.09.2009 r.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 90 000,00 zł

C. USŁUGI DLA RODZIN  

1) Część VII

Pomoc  w  utrzymaniu  kontaktów  z  rodziną  i  środowiskiem,  organizacja  spotkań 
okolicznościowo  -  integracyjnych  (poprzez  np.:  wigilie,  spotkania  opłatkowe,  jajko  
wielkanocne, wspólne biesiady, kolędowanie, pikniki, wycieczki, itp.):

• organizacja  i  przygotowanie  spotkania  wigilijnego  dla  społeczności  wierzbickiej 
/ok. 50 osób/

• przygotowanie i organizacja „jajka wielkanocnego” dla społeczności wierzbickiej 
ok. 50 osób/

• wspólne kolędowanie i biesiadowanie w trakcie zorganizowanych uroczystości.
Termin realizacji zadania 01.04.2009 r. - 30.12.2009r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 20 000,00 zł

2) Część VIII

Integracja  z  innymi  krajami  Unii  Europejskiej  poprzez  np.  naukę  języków  obcych,  
wycieczkę, poznanie tradycji i kultury innych społeczności, wymianę doświadczeń:

• Nauka języka obcego skierowana do społeczności z terenu gminy Wierzbica /ok. 20 
osób; jedna godzina tygodniowo/

• Zorganizowanie wycieczki celem zastosowania w praktyce zdobytych umiejętności 
i wiadomości

• Poznanie kultury i tradycji wizytowanego kraju.
Termin realizacji zadania 20.03.2009 r. - 31.08.2008r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 11 698,19 zł

3) Część IX
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Promocja i integracja wszystkich mieszkańców gminy Wierzbica poprzez zorganizowanie  
przeglądu dorobku artystycznego „Integracja kulturalna – Wierzbica 2009”:

• Zorganizowanie przeglądu artystycznego gminy Wierzbica –„Integracja kulturalna 
2009”

• Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku dziecięcych, młodzieżowych oraz 
folklorystycznych zespołów z terenu gminy Wierzbica

• Kultywowanie tradycji regionalnej oraz przekazywanie jej młodszemu pokoleniu
     Termin realizacji zadania 01.06.2009 r.-30.06.2009 r.
     Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 30 000,00 zł

4) Część X

Tworzenie i rozwój miejsc działalności kulturalnej, oświatowej i patriotycznej poprzez np.  
tworzenie wiejskich centrów kultury z dostępem do Internetu, umożliwieniem korzystania  
z ośrodków kultury typu biblioteka, muzeum, itp.

• Stworzenie trzech wiejskich centrów działalności kulturalnej i oświatowej na terenie 
gminy Wierzbica

• Zapewnienie dostępu do Internetu.

• Działalność centrum min. 3 godziny dziennie w godz. popołudniowych
Termin realizacji zadania 01.04.2009 r. - 15.12.2009 r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 42 000,00 zł

5) Część XI

Zagospodarowanie czasu wolnego dla rodzin poprzez weekendowe spotkania wyjazdowe,  
kształtowanie właściwych postaw, a przede wszystkich poznanie samego siebie w myśl  
słów Jana Pawła II „Miarą człowieka jest jego wnętrze”:

• Zorganizowanie  2  wyjazdów  dla  małżeństw  mających  na  celu  integrację, 
kształtowanie właściwych postaw, a przede wszystkim poznania samego siebie.

Termin realizacji zadania 01.07.2008-30.09.2008r.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 10 000,00 zł

6) Część XII

Podejmowanie  działań  profilaktycznych  mających  na  celu  walkę  z  różnego  rodzaju  
uzależnieniami  w  gminie  poprzez  np.  kampanię  przeciw  uzależnieniom,  spotkania  z  
psychologami, terapeutami, czy też samymi uzależnionymi itp.:

• Zorganizowanie kampanii ukazującej zdrowy styl życia,

• Podjęcie działań profilaktycznych mających na celu walkę z nałogami
Termin realizacji zadania 01.09.2008-31.12.2009
Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 3 500,00 zł

5



Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne na rzecz wszystkich 
grup społecznych wymienionych w Programie to kwota: 403.198,19 zł ( słownie: 
czterysta trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem zł 19/100).

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury 
są:

a) organizacje pozarządowe (NGOs);
b) organizacje kościelne;
c) prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne;
d) samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze;
e) jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe 

jednostki organizacyjne,
Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:

i. usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych 
przez  danego  usługodawcę,  lub  też  dotyczy usług  świadczonych przez  tego 
usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub

ii. usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
w odniesieniu do działania A usługi dla osób starszych (pkt. 4.A.1), 
część I 
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b)  przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

w odniesieniu do działania A usługi dla osób starszych (pkt. 4.A.2), 
część II 
c) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
d)  przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

w odniesieniu do działania B usługi dla dzieci i młodzieży (pkt. 4.B.1), 
część III 

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b) dysponowanie  odpowiednią  bazą  lokalową,  w  określonych  przypadkach  zapleczem 

kuchennym i toaletą,
c)  dysponowanie wykwalifikowanym personelem realizującym usługę, z wykształceniem 

wyższym pedagogicznym oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi lub młodzieżą,
d)  przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

w odniesieniu do działania B usługi dla dzieci i młodzieży (pkt. 4.B.2), 
część IV 

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
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b) dysponowanie odpowiednią bazą lokalową, w określonych przypadkach zapleczem 
kuchennym i toaletą,

c) dysponowanie min.  1  osobą z  wykształceniem wyższym kierunek  pedagogika  lub 
pokrewne oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi lub młodzieżą,

d)  przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

w odniesieniu do działania B usługi dla dzieci i młodzieży (pkt. 4.B.3), 
część V 

e) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
f) dysponowanie odpowiednią bazą lokalową, w określonych przypadkach zapleczem 

kuchennym i toaletą,
g)  dysponowanie min. 1 osobą z wykształceniem wyższym kierunek pedagogika lub 

pokrewne oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi lub młodzieżą,
h)  przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

w odniesieniu do działania B usługi dla dzieci i młodzieży (pkt. 4.B.4), 
część VI 

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b) zatrudnienie kadry zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z dziećmi i  

młodzieżą (przedstawienie cv),
c) dysponowanie personelem, który zrealizuje usługę,
d) dysponowanie  odpowiednią  bazą  lokalową  i  sanitarną  potwierdzone  stosownym 

oświadczeniem lub umową
e) organizacja  wycieczki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (zapewnienie  

odpowiedniej liczby opiekunów, wyżywienia, ubezpieczenia itd.) (oświadczenie)
f) przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć
g) przedstawienie programu wyjazdu.

w odniesieniu do działania C usługi dla rodzin (pkt. 4.C.1), 
część VII

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b) dysponowanie personelem, który zrealizuje usługę,
c) dysponowanie  odpowiednią  bazą  lokalową  i  sanitarną  potwierdzone  stosownym 

oświadczeniem lub umową
d) przedstawienie programu realizowanej usługi.

w odniesieniu do działania C usługi dla rodzin (pkt. 4.C.2), 
część VIII

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b) zatrudnienie kadry zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z dziećmi i  

młodzieżą (przedstawienie cv),
c) dysponowanie personelem, który zrealizuje usługę,
d) dysponowanie  odpowiednią  bazą  lokalową  i  sanitarną  potwierdzone  stosownym 

oświadczeniem lub umową
e) organizacja  wycieczki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (zapewnienie  

odpowiedniej liczby opiekunów, wyżywienia, ubezpieczenia itd.) (oświadczenie)
f) przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

w odniesieniu do działania C usługi dla rodzin (pkt. 4.C.3), 
część IX

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
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b) dysponowanie personelem, który zrealizuje usługę,
c) dysponowanie  odpowiednią  bazą  lokalową  i  sanitarną  potwierdzone  stosownym 

oświadczeniem lub umową
d) przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

w odniesieniu do działania C usługi dla rodzin (pkt. 4.C.4), 
część X

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b) zatrudnienie kadry zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z dziećmi i  

młodzieżą (przedstawienie cv),
c) dysponowanie personelem, który zrealizuje usługę,
d) dysponowanie  odpowiednią  bazą  lokalową  i  sanitarną  potwierdzone  stosownym 

oświadczeniem lub umową
e) przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

w odniesieniu do działania C usługi dla rodzin (pkt. 4.C.5), 
część XI

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b) dysponowanie personelem, który zrealizuje usługę,
c) dysponowanie  odpowiednią  bazą  lokalową  i  sanitarną  potwierdzone  stosownym 

oświadczeniem lub umową
d) organizacja  wycieczki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (zapewnienie  

odpowiedniej liczby opiekunów, wyżywienia, ubezpieczenia itd. (oświadczenie)
e) przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

w odniesieniu do działania C usługi dla rodzin (pkt. 4.C.6), 
część XII

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b) zatrudnienie kadry zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z dziećmi i  

młodzieżą (przedstawienie cv),
c) dysponowanie personelem, który zrealizuje usługę,
d) dysponowanie  odpowiednią  bazą  lokalową  i  sanitarną  potwierdzone  stosownym 

oświadczeniem lub umową
e) przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający  oceni  spełnienie  powyższych  minimalnych  kryteriów  technicznych  w 
stosunku  do  wyżej  wymienionych  części  w  oparciu  o  przedstawione 
dokumenty/oświadczenia:

• Oświadczenie o posiadaniu pomieszczenia z wymaganym wyposażeniem,
• CV personelu mającego realizować usługi,
• Program zajęć.

Usługodawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  w  ofercie  informacji  nt.  spodziewanych 
rezultatów  oferowanych  usług,  sposobu  monitorowania  ich  osiągnięcia,  przewidywanych  
działań  informacyjnych,  jak  również  informacji  dotyczących  zapewnienia  trwałości  
podejmowanych działań.
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7. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH CZĘŚCI PKT. 
4.

A. Statut /jeśli dotyczy/
B. Aktualny  wyciąg  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  inny  właściwy  dokument 

stanowiący o podstawie działalności podmiotu w przypadku pozostałych podmiotów – 
inny dokument właściwy dla podmiotu;

C. Sprawozdanie  finansowe  (bilans,  rachunek  zysków  i  strat/rachunek  wyników, 
informacja  dodatkowa)  za  poprzedni  rok  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami, 
podpisane przez osoby uprawnione;

D. Sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok, podpisane przez osoby uprawnione;
E. Inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana 

osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu 
lub  jeżeli  dokument  stanowiący  o  podstawie  działalności  podmiotu  nie  wskazuje 
jednoznacznie tzn. imiennie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

F. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera.
G. Ewentualne referencje.

8. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a) Oferty  techniczno-finansowe  przygotowane  z  użyciem  formularzy  załączonych  do 

niniejszego  ogłoszenia,  należy  składać  w  zaklejonej  kopercie  osobiście  lub  za 
pośrednictwem  poczty  do  Urzędu  Gminy,  26-680  Wierzbica  [sekretariat]  
w terminie do 16.03.2009 r. do godziny 9.00 .

b) Oferta winna być ważna przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na świadczenie usług:  [tytuł  usługi taki jak w pkt. 4]”,  ponadto na kopercie 
winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
zamówienia  Komisja  będzie  brała  pod  uwagę  zapisy  przedstawionej  oferty, 
współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, 
trwałość,  oraz  ekonomiczność  i  efektywność działań  zaproponowanych przez 
Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie  
negocjacje okażą się niezbędne),

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu dwóch 
tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja  Zamawiającego  jest  ostateczna,  nie  wymaga  uzasadnienia  i  nie  podlega 
procedurom  odwoławczym.  Jeśli  Usługodawca  nie  zgadza  się  z  decyzją 
Zamawiającego,  winien  złożyć  umotywowany  wniosek  do  Zamawiającego
z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien 
dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na 
wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
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9. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z 
p. Anetą Mazur/Moniką Banaczek, tel/fax. 048/6182028 lub 048/6182070.
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10. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy 
3. Wzór sprawozdania
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