
Ogłoszenie Komisji Oceniającej
o wynikach oceny ofert składanych w procedurze CPP na usługi integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej i dokonanym wyboru najkorzystniejszych ofert.

Na realizację usług  wpłynęło ogółem 16 ofert w tym:
- Część I    -  7  ofert ,  wybrano 6 ofert na ogólną kwotę 45.261,29 zł.
- Część II  -   9  ofert,  wybrano 6 ofert na ogólną  kwotę 30.013,53zł
- Część III  – 0 ofert,
- Część IV – 0 ofert.
Ogółem wybrano 12 ofert na ogólną kwotę  75.274,78zł



Część  
zaproszenia

Nazwa projektu Liczba 
złożonych 
ofert

Wybrani Usługodawcy,  ich  oferty  oraz 
koszt usługi

Kwota  ogółem 
projektu 
planowana  i  koszt  
usługwybranych

Część I Usługi dla rodzin.
Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć 
aktywnie włączających rodziny z terenu gminy 
projektów integrujących i aktywizujących 
społeczność lokalną.

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

6

1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku, ul. Jana Pawła 
II 30,  07-221 Brańszczyk - „Gminny Piknik Country”- 
4.994,00zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak  
„Sosna”,02-221  Brańszczyk,  ul.  Topolowa  17-  „Ruch  to 
zdrowie” – 4.941,00
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku – lider  
. ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk  

w partnerstwie z  Parafią Rzymskokatolicką  pw. Św. Barbary  
w Porębie,  07-308 Poręba
-  „Centrum Pomocy Rodzinie” – 6.135,83 zł

4. Gminny Dom Kultury Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 43,  
07-221 Brańszczyk – „Turniej sołectw” – 20.000,00zł
5. Stowarzyszenie Wspólne Dobro w Nowej Wsi –„Sport dla 
wszystkich” – 4.194,96zł
6. Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe „Gniazdo” 
Nowe  Budy  32,  07-221  Brańszczyk  –  „Wspólna 
sprawa” - 4.995,50zł

  

Planowana kwota -
45.261,29zł

Koszt  usług 
45.261,29zł

Część II  Usługi dla dzieci i młodzieży.

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny 
wypoczynek  i  sport.  W ramach usługi  realizowane 
mogą  być  zajęcia  sportowe,  integracyjne  oraz  
korekcyjne

6 1. Stowarzyszenie pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dla 
jednego  uśmiechu”  w  Brańszczyku,  ul.  Jana  Pawła  II  30,  
07-221  Brańszczyk  –  „Uczę  się  jeździć  konno” – 
4.998,00 zł
2.  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Brańszczyku,  07-221 
Brańszczyk,  ul.  Nadbużna  89-  „Fotografia integruje –

Planowana  kwota 
-31.000,00



Część  
zaproszenia

Nazwa projektu Liczba 
złożonych 
ofert

Wybrani Usługodawcy,  ich  oferty  oraz 
koszt usługi

Kwota  ogółem 
projektu 
planowana  i  koszt  
usługwybranych

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. 

 

Przystanek  Brańszczyk  –  Nasza  mała  ojczyzna  o 
świcie i o zmierzchu” – 4.992,00,00 zł
3.Publiczne  Gimnazjum  w Porębie
    07-308 Poręba- „Plusk 2010” –5.000,00 zł
4.  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Turzynie,  
07-221 Brańszczyk – „Trzymaj formę”- 5.0026,56zł

5.  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Trzciance,  07-221 
Brańszczyk  – „Przygoda z Fryderykiem” – 5.000,29 
zł
6.Publiczna Szkoła Podstawowa w Brańszczyku” –
„Rekreacja, turystyka – sposób na aktywny 
wypoczynek”- 4.996,64zł,

Koszt usług-
30.013,53zł

Część III Usługi dla osób starszych
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 

0 Brak złożonych  ofert

Planowana kwota - 
4.480,00zł



Część  
zaproszenia

Nazwa projektu Liczba 
złożonych 
ofert

Wybrani Usługodawcy,  ich  oferty  oraz 
koszt usługi

Kwota  ogółem 
projektu 
planowana  i  koszt  
usługwybranych

Część IV  Usługi szkoleniowe dla członków zespołów 

PIS 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.

0 Brak złożonych ofert

Planowana kwota -  
15.000,00zł

Ogółem: 12 ofert 12  usługodawców – koszt usług ogółem – 
75.274,78zł

Planowana  kwota 
95.741,29zł


