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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  Brańszczyk uzyskała dotację w wysokości równowartości 106.066,98 
EURO tj. 421.191,89 PLN, część tej dotacji tj. kwotę 95.741,29 PLN  przeznacza na realizację niżej 
określonych usług w 2010 roku.

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

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
o usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez 

danego  usługodawcę  z  udziałem  środków  publicznych  (nie  dotyczy  działań 
realizowanych  w ramach PPWOW),  lub  też  dotyczy  usług  świadczonych  przez 
tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

o usługa będzie realizowana w partnerstwie 1 z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w 
Sali Urzędu Gminy w Brańszczyku, dnia  09.04.2010r. o godzinie  1000.

3. PROCEDURA
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. z 
2007 Nr 233 poz. 1655) 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, http://www.branszczyk.pl 
Podręcznik  zawiera  również  informacje  nt.  kosztów  kwalifikowanych,  podmiotów 
uprawnionych  do  świadczenia  usług  jak  również  formularze  wykorzystywane  w realizacji 
programu. 

1 Partnerzy zobowiązani będą do przedłożenia umowy partnerskiej nie później niż w momencie podpisania umowy 
na  realizację  usług  (porozumienia  wewnętrznego),  na  etapie  konkursu  wystarczającym  jest  złożenie  listu 
intencyjnego jak również wskazanie pełnomocnika do działania w imieniu przyszłego partnerstwa. 

http://www.ppwow.gov.pl/


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH 
CZĘŚCI) 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć tylko  
jedną ofertę.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Część I .1. Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć aktywnie włączających rodziny z  
terenu gminy projektów integrujących i aktywizujących społeczność lokalną poprze:

- Zorganizowanie turnieju wiosek i sołectw.
o zapewnienie  uczestnictwa  w  imprezie  wszystkim  grupom  społecznym  (szczególnie 

zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym  i w podeszłym wieku),
o przeprowadzenie konkursów i zapewnienie nagród laureatom w konkursach: 

 kulinarnych z udziałem wiosek i  sołectw na potrawę gminną, regionalną, zakup dla  
uczestników konkursu artykułów spożywczych,  zapewnienie nagród w konkursie,  
zebranie przepisów, wspólna degustacja potraw ,

 najpiękniejszą zagrodę w sołectwie,
 rodzinnych

o prezentacja twórczości i obrzędów regionalnych z aktywnym udziałem mieszkańców.   
- Organizacja imprez międzypokoleniowych,
- Organizowanie aktywnych form wypoczynku, spotkań,
- Przedsięwzięcia integrujące osoby niepełnosprawne ze środowiskiem,

2) Pomoc edukacyjna i informacyjna, rozwój usług pomocowych i samopomocowych oraz usług  
służących  zagospodarowaniu czasu wolnego dla rodzin

   a)  mającym  problemy  opiekuńczo  –  wychowawcze  i  niewydolnych  wychowawczo  poprzez  
prowadzenie  poradni  rodzinnej  w  zakresie  prawa,  terapii  uzależnień,  rozwiązywania  problemów 
małżeństwa i rodziny

- dostępność usług prawnika ,

- dostępność usług psychologa,  pedagoga , logopedy, doradcy rodzinnego itp.

- dostępność usług terapeuty,

- terapii indywidualnej i grupowej,

b)   tworzenie  i  wspieranie  samopomocowych  grup  wsparcia,  koła  gospodyń,  zespoły  muzyczne,  
wolontariat itp.

-  organizowanie  cyklicznych  zajęć  integracyjnych  dla  rodzin  zagospodarowujących  czas  
wolny( np. wspólne gotowanie, przekazywanie tradycji, zajęcia rekreacyjne itp.)
c)  integracja rodzin ze środowiskiem  -  spotkania, konkursy, ”Dni Rodziny”, itp.
d)  wsparcie  integracji  międzypokoleniowej  poprzez  prezentację  dorobku  kulturowego  oraz  
podtrzymywanie i  wskrzeszanie obrzędów i  tradycji  ludowych na terenie gminy  (np. organizacja  
cyklicznych zajęć, warsztatów , konkursów itp.)

Usługodawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę uwzględniającą wszystkie działania a, b, c ,d  lub  na  
wybrane z nich.

Termin wykonania zamówienia: od 01   maja  do  15 września  2010



Na realizację usługi Gmina przeznacza kwotę do 45.261,29zł.  ,,Zamawiający zastrzega, że 
kwota przeznaczona na realizacje zadania może ulec zmianie w zależności od kursu EURO 
w dniu zakontraktowania usługi”.

2)  Część II – 1. Organizacja  czasu wolnego dla dzieci  i młodzieży (w tym z rodzin zagrożonych środowisk), w 
czasie  wolnym od zajęć  również  w okresie  wakacji  w celu  wyrównania  szans  życiowych i  edukacyjnych.  
Organizacja lub aktywację istniejących świetlic, kół zainteresowań, klubów, zespołów,  Wprowadzenie w życie  
kulturalne wspólnoty lokalnej oraz uwrażliwienie na piękno i sztukę regionu. Pobudzanie dzieci i młodzieży  
do  aktywnych  działań  artystycznych.  Kształtowanie  postaw  oraz  budowanie  więzi.  Integracja  z  kulturą  
regionu  (lokalne  i  regionalne  tradycje,  święta,  obyczaje  i  zwyczaje   Przeciwdziałanie  zjawiskom 
patologicznym, Wsparcie inicjatyw młodzieżowych: Rozwijanie zainteresowań dzieci w różnych dziedzinach.  
Działania o charakterze długotrwałym zakończone stworzeniem regularnej grupy. 

 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

b)  zapewnienie dzieciom materiałów niezbędnych  do realizacji usługi   

      d)      zapewnienie nagród w konkursach,

      e)     zapewnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach 
      

f) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
g) angażowanie do pracy z dziećmi rodziców i innych mieszkańców Gminy  

2.   Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek i sport dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy. W ramach usługi realizowane mogą być zajęcia sportowe, integracyjne oraz korekcyjne

W ramach usługi realizowane mogą być:
a )  organizowanie zajęć i akcji sportowo – rekreacyjnych,

- dyscypliny zespołowe, gry i zabawy, pływanie, turystyka piesza i rowerowa,

- organizacja zajęć z wykorzystaniem terenów i obiektów sportowych na terenie Gminy,
(Gmina udostępnia nieodpłatnie)

- zapewnienie transportu w przypadku zajęć poza terenem Gminy,

- zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej,

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry  (trener, instruktor), 

b) tworzenie bądź  aktywizowane istniejące  klubów  sportowych,

c)   organizowanie zawodów sportowych w czasie wolnym od nauki,
d)   zajęcia powinny być prowadzone w godzinach popołudniowych/ pozalekcyjnych oraz weekendy.

    Termin wykonania zamówienia: od 01  maja   do  15  września 2009

    Na realizację usługi Gmina przeznacza kwotę do 31.000 zł.,, Zamawiający zastrzega, że kwota 
przeznaczona na realizacje zadania może  ulec zmianie w zależności od kursu EURO w dniu 
zakontraktowania  usługi”

3)  Część III –Zagospodarowanie czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, promocji zdrowego 
trybu życia mających na celu aktywizację i integrację osób starszych, oraz przeciwdziałaniu  
wykluczeniu  społecznemu.  Rozwój  usług  wspomagających  i  ułatwiających  codzienne 
funkcjonowanie osób starszych  poprzez m.in. rozwój ruchu woluntarystycznego 

W ramach usługi realizowane mogą być:
a )  organizowanie warsztatów zajęciowych o różnej tematyce,
c)    rozwijanie zainteresowań,
d) organizowanie lokalnych imprez, spotkań,
e) organizowanie  grupy samopomocowej,



f) pozyskanie  wolontariuszy, 

Termin wykonania zamówienia: od 01 maja   do 15września 2010 

Na  realizację  usług  przeznacza  się  kwotę   4.480,00  zł. ,,Zamawiający zastrzega, że kwota 
przeznaczona na realizacje zadania może ulec zmianie w zależności od kursu 
EURO w dniu zakontraktowania usługi”

4) Część IV – Usługi szkoleniowe dla członków zespołów Programu Integracji Społecznej  i realizacji strategii  

oraz lokalnych liderów, usługodawców w celu podniesienia standardu świadczonych usług, wizyty studyjne,  

doradztwo w zakresie realizacji programu oraz:

1) dla nowopowstałych organizacji pozarządowych

- działalność stowarzyszeń a zapisy statutowe i ustawowe,

- prowadzenie rachunkowości w stowarzyszeniu,

2) dla  usługodawców PPWOW:

- warsztaty y z pisania i rozliczania projektów,

-szkolenie z pisania projektów do POKL.

Termin wykonania zamówienia: od 01 maja   do 31 lipca  2010 

Na realizację usług przeznacza się kwotę  15.000,00 zł. .,, Zamawiający zastrzega, że kwota przeznaczona na 
realizacje  zadania  może   ulec  zmianie  w  zależności  od  kursu  EURO  w  dniu 
zakontraktowania  usługi”

Usługodawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  w  ofercie  informacji  nt.  spodziewanych  rezultatów 
twardych liczbowych oraz miękkich jakościowych oferowanych usług, sposobu monitorowania usług, ich 
osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji  dotyczących zapewnienia 
trwałości podejmowanych działań.

Podstawą  dla  płatności  na  rzecz  usługodawcy  będzie2 rzeczywiście  zrealizowana  liczba  jednostek 
zdefiniowanych jako: [1 godzina/dzień/tydzień/miesiąc] pracy usługodawcy] / [wykonanie usług opisanych 
powyżej na rzecz 1 beneficjenta] 

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGO)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne, 
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe 

jednostki organizacyjne, 

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ3 

2 Zamawiający definiuje w tym miejscu jednostkę usług, która będzie służyć jako podstawa do płatności na rzecz 
usługodawcy.  Jednostką może być np. czas świadczenia usług (np. liczba godzin/dni/miesięcy w czasie których 
świadczone będą usługi.   Jednostka  może zostać  również  zdefiniowana jako  kwota  ryczałtowa za  realizację 
określonej usługi – np. jednorazowy dowóz osoby niepełnosprawnej, przeszkolenie 1 osoby.
3 Kryteria techniczne winny być dostosowane do charakteru i zakresu zamawianych usług, winny być ustalone w 
taki sposób aby możliwym była ocena „spełnia/nie spełnia”. Kryteria winny być tak ustalone że niespełnienie 
chociażby jednego warunku oznacza w praktyce że dany usługodawca nie ma możliwości zrealizowania usługi w 



a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług 
b. możliwość  zapewnienia  odpowiedniej  bazy   lokalowej  z  zapleczem  (np.  

kuchennym , toaletą),
c. zapewnienie transportu podczas wyjazdów,
d. zapewnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji usługi,
e. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,
f. możliwość zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników

Zamawiający  oceni  spełnienie  powyższych  minimalnych  kryteriów  technicznych  w 
oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia4:
Np. 

• Oświadczenie o posiadaniu pomieszczenia z wymaganym wyposażeniem
• CV personelu mającego realizować usługi

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.

7. 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  w  Brańszczyku  pok.  Nr  7  w  terminie  do 
23.04.2010r. do godz. 1600.

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 za-
mówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współ-
pracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwa-
łość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługo-
dawcę.

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 6 dni 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 procedu-
rom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien 

zakładanym kształcie.
4 Zamawiający  winien  określić  w  tym  miejscu,  jakie  dokumenty  mają  potwierdzić  spełnienie  powyższych 
wymogów



złożyć  umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora  Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubow-
nego rozwiązania sporu. 

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach 
załączonych do niniejszego ogłoszenia. 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z 
p.  Elżbietą  Kobylińską  –  Kierownikiem  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Brańszczyku pok. Nr 5,  tel./fax (029)6794 040 w. 48, e-mail: gops@branszczyk.pl

  
    Wójt Gminy 
Mieczysław Pękul

9. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy
3. Wzór Sprawozdania


