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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2017 

Kierownika samorządowego zakładu budżetowego 

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie 

 z dnia 10 kwietnia 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strzyżowa nr 

600/16 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Centrum Integracji 

Społecznej w Strzyżowie oraz Zarządzenia Burmistrza Strzyżowa nr 683/17 z dnia 6 lutego 2017 r. 

zmieniającego Zarządzenie Burmistrza Strzyżowa Nr 600/16 z dnia 10 listopada w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie; art. 11, ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, 

ust. 4, art. 13 – art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadao zleconych w ramach 

projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16 w ramach Działania 8.1. 

„Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  

 

Rozdział I 

Zakres i rodzaj zadao 

Konkurs obejmuje powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Strzyżów w zakresie:  

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym obejmującej działania realizowane w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji 

Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16 w ramach Działania 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach niżej wymienionych zadao: 

Zadanie 1:  
Pobyt w CIS podstawowy – reintegracja zawodowa:  

a) Doradztwo zawodowe - spotkania w formule 1/1, średnio 8 godz./Uczestnika Projektu x 20 
Uczestników Projektu, dyżur w okresie maj 2017 r. – luty 2018 r., którego celem jest określenie ścieżki 
kariery zawodowej zgodnie z predyspozycjami Uczestnika Projektu, wsparcie w poszukiwaniu pracy  
i aplikowaniu na oferty. 
Zakres obejmuje: opracowanie profilu zawodowego w oparciu o wyspecjalizowane narzędzia (m.in. 

kwestionariusz BP6), określenie ścieżki zawodowej, pomoc w poruszaniu się po rynku pracy. 
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b) Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (WAZ) dla 20 Uczestników Projektu (2 grupy x 10 Uczestników 
Projektu x 48 godzin/grupę), w okresie maj – sierpieo 2017 r.,  których celem jest nabycie praktycznych 
umiejętności z zakresu poszukiwania pracy. 
Zakres obejmuje: rynek pracy i zjawisko bezrobocia, aktywne poszukiwanie pracy, źródła ofert pracy – 

Internet, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, (według potrzeb – osoby niepełnosprawne na 

rynku pracy), autoprezentacja, techniki rekrutacji, trening rozmowy kwalifikacyjnej, formy zatrudnienia.  

Zadanie 2:  
Pobyt w CIS przedłużony – reintegracja zawodowa: 

a) Doradztwo zawodowe - spotkania w formule 1/1, średnio 10 godz./Uczestnika Projektu x 10 
Uczestników Projektu, dyżur w okresie luty - lipiec 2018 r., którego celem będzie wzmocnienie wsparcia 
w poszukiwaniu pracy.  
Zakres obejmuje: pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, wyszukiwaniu ofert i kontakcie 

z potencjalnymi pracodawcami. 

b) Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (WAZ) dla 10 Uczestników Projektu (2 grupy x 5 Uczestników 
Projektu x 20 godz./grupę), w okresie marzec – maj 2018 r., których celem jest indywidualizacja 
podejścia, wzmocnienie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy. 
Zakres obejmuje: aktywne poszukiwanie pracy, źródła ofert pracy, przygotowanie i składanie 

dokumentów aplikacyjnych, trening spotkao rekrutacyjnych.  

Grupę docelową stanowi: 20 osób (16 Kobiet, 4 Mężczyzn) o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828), którzy podlegają wykluczeniu 

społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoid swoich 

podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 

ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, zamieszkałych w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Strzyżów. 

Rozdział II 

Wysokośd środków przeznaczonych na realizację zadania 

1. Wysokośd kwoty przeznaczonej na realizację zadania, o którym mowa w Rozdziale I, przez podmiot 
wyłoniony podczas konkursu ofert w 2017 r. wynosi 42 832,00 zł netto, wartośd podatku od towarów 
i usług, jaką mogą doliczyd podmioty będące podatnikami podatku od towarów i usług do podanej 
wysokości kwoty netto wynosi 9 851,36 zł, tj. kwota brutto wynosi 52 683,36 zł. 

 

2. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadao opisanych w Rozdziale I tj.: 
 

Zadanie 1:  
Pobyt w CIS podstawowy – reintegracja zawodowa:  

a) Doradztwo zawodowe – dla 20 UP, koszty obejmują: doradcę zawodowego, wynajem komputerów (4godz 
x 20 osób), koszt zakupu formularzy BP6. Szczegółowy zakres działao opisano w Rozdziale I, zad. 1 pkt a; 
 

b) Warsztaty Aktywizacji Zawodowej - dla 20 UP, koszty obejmują: trenera na WAZ, wydruk skryptu 
szkoleniowego, wydruk dyplomu. Szczegółowy zakres działao opisano w Rozdziale I, zad. 1 pkt b; 
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Zadanie 2:  
Pobyt w CIS przedłużony – reintegracja zawodowa: 

a) Doradztwo zawodowe - dla 10 UP, koszty obejmują: doradcę zawodowego. Szczegółowy zakres działao 
opisano w Rozdziale I, zad. 2 pkt a; 
 

b) Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (WAZ) dla 10 UP, koszty obejmują: trenera na WAZ, wydruk skryptu 
szkoleniowego, wydruk dyplomu. Szczegółowy zakres działao opisano w Rozdziale I, zad. 2 pkt b;  
 

3. Wysokośd kwoty przeznaczonej na realizację zadania przez podmiot wyłoniony podczas konkursu ofert  
w roku 2016 wynosiła 00,00 zł brutto. 

 

Rozdział III 

Zasady przyznawania środków finansowych i warunki realizacji zadania 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej dokumentacji, o której mowa w Rozdziale 
IV, pkt. 2,3 i 4 ogłoszenia.  

2. Oferty mogą składad podmioty: 
a) prowadzące działalnośd statutową w zakresie zadao objętych przedmiotem konkursu, działające na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.); 

b) posiadające wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia w zakresie doradztwa zawodowego; 
c) posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;  
d) są wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej – posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie 

w obszarze aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, tj. bezrobotnych oraz 
nieaktywnych zawodowo; 

e) zrealizowały co najmniej 5 projektów skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia i/lub 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których łącznie wzięło udział co najmniej 
400 Uczestników; 

f) dysponujące niezbędnym potencjałem kadrowym, tj. co najmniej 2 doradcami zawodowymi, 
posiadającymi wykształcenie wyższe oraz zrealizowane co najmniej 300 godzin doradztwa 
zawodowego i/lub szkoleo z zakresu aktywizacji zawodowej każdy; 

g) posiadające niezbędny potencjał organizacyjny, tj. odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz 
ludzkie niezbędne do realizacji zadao zleconych w ramach Projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji 
Społecznej”, w tym kadrę, tj. co najmniej 3 osoby z wykształceniem wyższym; posiadające co najmniej 
5-letnie doświadczenie w zarządzaniu merytorycznym oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych.  

3. Oferta winna obejmowad zakresem realizację wszystkich zadao wymienionych w Rozdziale I, co oznacza, 
że nie dopuszcza się składania ofert częściowych czy wariantowych.  

4. Przyznanie środków pieniężnych na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego 
oferta zostanie wybrana w konkursie. 

5. Szczegółowe warunki finansowania, realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy 
Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie a Gminą Strzyżów reprezentowaną przez Beatę 
Turek-Mika – Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie na podstawie Zarządzenia Burmistrza 
Strzyżowa nr 600/16 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi 
Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie oraz Zarządzenia Burmistrza Strzyżowa nr 683/17 z dnia  
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6 lutego 2017 r. zmieniającego Zarządzenie Burmistrza Strzyżowa Nr 600/16 z dnia 10 listopada w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie. 

6. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r. 
7. Wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania, możliwe jest od dnia podpisania umowy 

realizacji zadania publicznego. 
8. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).  
 

Rozdział IV 

Termin, miejsce składania ofert oraz wymagana dokumentacja 

1. Oferty należy złożyd osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie lub wysład na adres: 
ul. Witosa 14 A, 38-100 Strzyżów w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 12 maja 
2017 r. do godziny 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie. 
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone Oferentowi bez 
otwierania. 

2. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadao publicznych oraz wzorów sprawozdao z wykonania tych zadao (Dz. U. z 2016 
poz. 1300).  

3. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadao zleconych w ramach 
projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16”. 

4. Do oferty należy dołączyd następujące dokumenty: 
a) statut; 
b) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) odpis z właściwego rejestru; w przypadku 

organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się wydruk ze strony https://ems.gov.pl; 
c) dokumenty potwierdzające wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia w zakresie doradztwa zawodowego; 
d) dokumenty potwierdzające posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;  
e) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w obszarze aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, tj. bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, tj. 
wykaz działao zrealizowanych w obszarze aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia 
w okresie co najmniej 2 lat do dnia złożenia oferty;  

f) dokumenty potwierdzające zrealizowanie co najmniej 5 projektów skierowanych do osób 
pozostających bez zatrudnienia i/lub wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
w których łącznie wzięło udział co najmniej 400 Uczestników, tj. wykaz zrealizowanych projektów 
skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia i/lub wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, zawierający: nazwę i numer projektu, określenie Instytucji Pośredniczącej, 
okres realizacji projektu, opis grupy docelowej, liczbę uczestników, którzy zakooczyli projekt zgodnie  
z zaplanowaną ścieżką, zrealizowane wskaźniki, informację o zatwierdzeniu rozliczenia projektu;  

g) dokumenty potwierdzające dysponowanie niezbędnym potencjałem kadrowym - co najmniej 
2 doradcami zawodowymi, posiadającymi wykształcenie wyższe oraz zrealizowane co najmniej 300 
godzin doradztwa zawodowego i/lub szkoleo z zakresu aktywizacji zawodowej każdy; tj. wykaz 
doradców zawodowych wraz z podpisanymi CV, dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz 
wykazem zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego i/lub szkoleo z zakresu aktywizacji 
zawodowej;  

https://ems.gov.pl/
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h) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem organizacyjnym, tj. zasobami rzeczowymi, 
finansowymi oraz ludzkimi, niezbędnymi do realizacji zadao zleconych w ramach Projektu „Strzyżowskie 
Centrum Integracji Społecznej”, w tym wykaz kompetencji posiadanej kadry w zakresie zarządzania 
merytorycznego oraz rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;  

i) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, inny dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (-ów). 

Dołączane kopie dokumentów muszą byd potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela Oferenta/Oferentów. 

5. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyd maksymalnie 1 ofertę. 
6. Dopuszcza się składanie oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 239 ze zm.), z których co najmniej jeden spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7. Do dnia składania ofert kadra Projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” udziela 
zainteresowanym podmiotom stosownych wyjaśnieo dotyczących zadao konkursowych oraz wymogów 
formalnych. 
  
 

Rozdział V 

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od terminu upływu składania ofert. 
2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem przez 

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie. 
3. Przewiduje się następujący tryb postępowania konkursowego: 

a) sprawdzenie pod względem formalnym zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oceny oferty, której 
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, 
nie podlegają rozpatrzeniu pod względem merytorycznym; 

b) oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, są rozpatrywane pod względem 
merytorycznym przez Komisję, zgodnie z kryteriami zawartymi w Karcie oceny oferty częśd II, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia; tj.   

 w etapie 1 oceny merytorycznej nastąpi weryfikacja: zbieżności celów statutowych podmiotu 
z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursowym; zgodności oferty z zadaniami określonymi 
w ogłoszeniu konkursowym; posiadanie wpisów do właściwych rejestrów,  

 w etapie 2 oceny merytorycznej nastąpi ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz ocena przedłożonej oferty wg następujących kryteriów:  
- doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, tj. 
bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo: za posiadanie minimum 2 lata doświadczenia – 
1 pkt; za posiadanie  od 2 lat do 5 lat doświadczenia – 2 pkt; za posiadanie powyżej 5 lat 
doświadczenia – 3 pkt;  
- realizacja projektów skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia i/lub 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z podaniem liczby uczestników: 
za realizację co najmniej 5 projektów, w których uczestniczyło łącznie co najmniej 400 
uczestników – 1 pkt; za realizację powyżej 5 projektów, w których uczestniczyło łącznie więcej 
niż 400 uczestników – 2 pkt;  
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- dysponowanie niezbędnym potencjałem kadrowym – za wykazanie co najmniej 2 doradców 
zawodowych, z wykształceniem wyższym, z których każdy zrealizował co najmniej 300 godzin 
doradztwa i/lub szkoleo z zakresu aktywizacji zawodowej – 1 pkt;  
za wykazanie co najmniej 2 doradców zawodowych, z wykształceniem wyższym, z których 
każdy zrealizował od 300 do 600  godzin doradztwa i/lub szkoleo z zakresu aktywizacji 
zawodowej – 2 pkt; za wykazanie co najmniej 2 doradców zawodowych, z wykształceniem 
wyższym, z których każdy zrealizował powyżej 600  godzin doradztwa i/lub szkoleo z zakresu 
aktywizacji zawodowej – 3 pkt;  

 - posiadanie niezbędnego potencjału organizacyjnego tj. odpowiednich zasobów rzeczowych, 
finansowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadao zleconych w ramach Projektu 
„Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej”, w tym za wykazanie co najmniej 3 osób 
z wykształceniem wyższym, posiadających co najmniej 5-letniego doświadczenia w zarządzaniu 
merytorycznym oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 1 pkt; za 
wykazanie co najmniej 3 osób z wykształceniem wyższym, posiadających więcej niż 5-letniego 
doświadczenia w zarządzaniu merytorycznym oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych – 2 pkt. Możliwośd uzyskania maksymalnie 10 pkt przy ocenie.  

 w etapie 3 oceny merytorycznej nastąpi ocena przedstawionej kalkulacji kosztów 
w 2 wariantach: dla  podmiotów będących płatnikami podatku od towarów i usług oraz dla 
podmiotów niebędących płatnikami podatku od towarów i usług. Możliwośd uzyskania 
maksymalnie 8 pkt przy ocenie.  

c) Komisja przedstawia protokół z posiedzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2, wraz ze swoją opinią 
Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie; 

d) ostatecznego wyboru ofert i określenia wysokości przyznanej kwoty na realizację zadania dokonuje 
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie.  

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę Oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokośd 
przyznanych środków publicznych ogłoszone zostaną: 
a) na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzyżowie (http://bip.strzyzow.pl), 
b) na stronie internetowej i w zakładce Centrum Integracji Społecznej (http://mgops.itl.pl/cis.html)  
c) na tablicy ogłoszeo w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie. 

5. Informacje o konkursie uzyskad można w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie (tel. 535 976 983). 
6. Oferent wybrany do realizacji przyjętego zadania zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. 
 

 

 

 

http://bip.strzyzow.pl/
http://mgops.itl.pl/cis.html
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie 

ofert na realizację zadao zleconych w 2017 r.  

w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum 

Integracji Społecznej” 

KARTA OCENY OFERTY 

Częśd I 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. KRYTERIUM OCENY TAK NIE 

1. Oferta złożona jest przez podmiot uprawniony.   

2.  Oferta złożona jest na właściwym formularzu.   

3.  Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza.   

4.  Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki.   

5. Oferta jest sporządzona w języku polskim.   

6. Oferta zawiera dane zgłaszającego.   

7.  Oferta złożona została w terminie określonym w ogłoszeniu.   

8.  Oferta złożona została na zadania, których dotyczy ogłoszenie.   

9.  Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji.    

10. Termin realizacji oferowanego zadao mieści się w ramach czasowych 

określonych w ogłoszeniu. 

  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Oferenta   

2. Tytuł zadania publicznego   

3. Data złożenia oferty  

4. Numer kancelaryjny oferty    

5. Data oceny oferty  
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UWAGA: Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych jeżeli zostanie zaznaczony chod jeden punkt 

w kolumnie „NIE”.  

 

Uwagi dotyczące oceny formalnej 

 

Podpisy członków Komisji oceniających ofertę 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………………………… 

4 ………………………………………………………………………………………………… 

 

Oferta spełnia wymogi formalne/nie spełnia wymogów formalnych* 

 i podlega/nie podlega ocenie merytorycznej* 

 

 

……………………………………….. 

Podpis przewodniczącego Komisji 

* niepotrzebne skreślid 
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Częśd II a 

KRYTERIA MERYTORYCZNE – etap 1  

Lp. KRYTERIUM OCENY 

 

TAK NIE 

1. Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu 
konkursowym. 

  

2. Zgodnośd oferty z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.   

3.  Posiadanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia w zakresie doradztwa 
zawodowego.  

  

4.  Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.    

 

UWAGA: Oferta zostanie odrzucona na etapie 1 oceny merytorycznej jeżeli zostanie zaznaczony chod jeden 

punkt w kolumnie „NIE”.  

 

Częśd II b 

KRYTERIA MERYTORYCZNE – etap 2  

 

 

Lp. 

 

 

KRYTERIUM OCENY 

 

 

 

Maksymalna punktacja 

 

Przyznana 

liczba 

punktów  

 

 

Uwagi 

1. Oferent posiada co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w obszarze aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez 
zatrudnienia, tj. bezrobotnych oraz 
nieaktywnych zawodowo. 

minimum 2 lata doświadczenia 1   

od 2 lat do 5 lat doświadczenia 2 

powyżej 5 lat doświadczenia 3 

2. Oferent zrealizował co najmniej 5 
projektów skierowanych do osób 
pozostających bez zatrudnienia i/lub 
wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w których 
łącznie wzięło udział co najmniej 400 
Uczestników. 

co najmniej 5 projektów, w 

których uczestniczyło łącznie co 

najmniej 400 uczestników 

1   

powyżej 5 projektów, w których 

uczestniczyło łącznie więcej niż 

400 uczestników 

2 
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3. Oferent dysponuje niezbędnym 

potencjałem kadrowym, tj. co najmniej 

2 doradcami zawodowymi, 

posiadającymi wykształcenie wyższe 

oraz zrealizowane co najmniej 300 

godzin doradztwa zawodowego i/lub 

szkoleo z zakresu aktywizacji 

zawodowej każdy. 

co najmniej 2 doradców 

zawodowych, z wykształceniem 

wyższym, z których każdy 

zrealizował co najmniej 300 

godzin doradztwa i/lub szkoleo 

z zakresu aktywizacji zawodowej  

1   

co najmniej 2 doradców 

zawodowych, z wykształceniem 

wyższym, z których każdy 

zrealizował od 300 do 600  

godzin doradztwa i/lub szkoleo 

z zakresu aktywizacji zawodowej 

2 

co najmniej 2 doradców 

zawodowych, z wykształceniem 

wyższym, z których każdy 

zrealizował powyżej 600  godzin 

doradztwa i/lub szkoleo z 

zakresu aktywizacji zawodowej 

3 

4. Oferent posiada niezbędny potencjał 

organizacyjny, tj. odpowiednie zasoby 

rzeczowe, finansowe oraz ludzkie 

niezbędne do realizacji zadao 

zleconych w ramach Projektu 

„Strzyżowskie Centrum Integracji 

Społecznej”, w tym kadrę, tj. co 

najmniej 3 osoby z wykształceniem 

wyższym; posiadające co najmniej 5-

letnie doświadczenie w zarządzaniu 

merytorycznym oraz rozliczaniu 

projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych.  

co najmniej 3 osoby 

z wykształceniem wyższym; 

posiadające co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w zarządzaniu 

merytorycznym oraz rozliczaniu 

projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych 

1   

co najmniej 3 osoby 

z wykształceniem wyższym; 

posiadające więcej niż 5-letnie 

doświadczenie w zarządzaniu 

merytorycznym oraz rozliczaniu 

projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych 

2 

Razem    



 
 

 

 
Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,  

tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl 
Realizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8, 38 – 100 Strzyżów,  

tel. (17) 27 61 109, e-mail: mgopsstrzyzow@onet.pl; www.mgops.itl.pl 
Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyoskiego 2, 38 – 100 Strzyżów, 

tel. (17) 27 61 074, e-mail: rzst@praca.gov.pl; www.strzyzow.praca.gov.pl 
 

Częśd II c 

KRYTERIA MERYTORYCZNE – etap 3 

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów 

 

a) Wariant dla podmiotów będących płatnikami podatku od towarów i usług  

Lp. KRYTERIUM OCENY 

 

Maksymalna 

punktacja 

Przyznana 

liczba punktów 

  

Uwagi 

1. Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego (efektywnośd, oszczędnośd, rzetelnośd, 
realnośd, poprawnośd i kompletnośd). 

6   

2. Szczegółowośd kosztorysu kosztów. 2   

Razem    

 

b) Wariant dla podmiotów nie będących płatnikami podatku od towarów i usług  

Lp. KRYTERIUM OCENY 

 

Maksymalna 

punktacja 

Przyznana 

liczba punktów 

  

Uwagi 

1. Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego (efektywnośd, oszczędnośd, rzetelnośd, 
realnośd, poprawnośd i kompletnośd). 

6   

2. Szczegółowośd kosztorysu kosztów. 2   

Razem    

 

Suma punktacji z części II b i II c: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Uwagi dotyczące oceny merytorycznej 
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* niepotrzebne skreślid 

 

 

 

Podpisy członków Komisji oceniających ofertę: 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………………………… 

4 ………………………………………………………………………………………………… 

Oferta spełnia wymogi merytoryczne /nie spełnia wymogów 

merytorycznych* 

 

 

……………………………………….. 

Podpis przewodniczącego Komisji 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie 

ofert na realizację zadao zleconych w 2017 r.  

w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum 

Integracji Społecznej” 

 

 

Protokół 

 

z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr ……../17 Kierownika Centrum Integracji 

Społecznej w Strzyżowie z dnia …………….. w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadao 

zleconych z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym obejmującej działania realizowane w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum 

Integracji Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16 w ramach Działania 8.1. „Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach niżej wymienionych zadao: 

Zadanie 1:  

Pobyt w CIS podstawowy – reintegracja zawodowa:  

a) Doradztwo zawodowe - spotkania w formule 1/1, średnio 8 godz./Uczestnika Projektu x 20 
Uczestników Projektu, dyżur w okresie maj 2017 r. – luty 2018 r., którego celem jest określenie ścieżki 
kariery zawodowej zgodnie z predyspozycjami Uczestnika Projektu, wsparcie w poszukiwaniu pracy  
i aplikowaniu na oferty. 
Zakres obejmuje: opracowanie profilu zawodowego w oparciu o wyspecjalizowane narzędzia (m.in. 

kwestionariusz BP6), określenie ścieżki zawodowej, pomoc w poruszaniu się po rynku pracy. 

b) Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (WAZ) dla 20 Uczestników Projektu (2 grupy x 10 Uczestników 
Projektu x 48 godzin/grupę), w okresie maj – sierpieo 2017 r.,  których celem jest nabycie praktycznych 
umiejętności z zakresu poszukiwania pracy. 
Zakres obejmuje: rynek pracy i zjawisko bezrobocia, aktywne poszukiwanie pracy, źródła ofert pracy – 

Internet, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, (według potrzeb – osoby niepełnosprawne na 

rynku pracy), autoprezentacja, techniki rekrutacji, trening rozmowy kwalifikacyjnej, formy zatrudnienia.  

Zadanie 2:  

Pobyt w CIS przedłużony – reintegracja zawodowa: 
a) Doradztwo zawodowe - spotkania w formule 1/1, średnio 10 godz./Uczestnika Projektu x 10 

Uczestników Projektu, dyżur w okresie luty - lipiec 2018 r., którego celem będzie wzmocnienie wsparcia 
w poszukiwaniu pracy.  
Zakres obejmuje: pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, wyszukiwaniu ofert i kontakcie 

z potencjalnymi pracodawcami. 
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b) Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (WAZ) dla 10 Uczestników Projektu (2 grupy x 5 Uczestników 
Projektu x 20 godz./grupę), w okresie marzec – maj 2018 r., których celem jest indywidualizacja 
podejścia, wzmocnienie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy. 
Zakres obejmuje: aktywne poszukiwanie pracy, źródła ofert pracy, przygotowanie i składanie 

dokumentów aplikacyjnych, trening spotkao rekrutacyjnych.  

Protokół spisano w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie w dniu ……………………….. 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji, ………………... Przewodniczący przedstawił treśd ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadao wymienionych w Rozdziale I ogłoszenia.  

Komisja konkursowa w składzie:  

1 .………………………………………………………………  

2 .……………………………………………………………… 

3 .……………………………………………………………… 

4 .……………………………………………………………… 

Komisja ustaliła, że w terminie składania ofert, tj. do 12 maja 2017 r., w dniu/ach …………. wpłynęła/y 

następująca/e oferta/y: 

1 ………………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa/y oferenta/ów) 

 

Komisja dokonała otwarcia kopert/y oraz każdą z nich poddała analizie czy oferta/y spełnia/ją wymogi formalne 

określone w Karcie oceny oferty cz. I. Komisja ustaliła, że oferta/y  

1 …………………………………………………………………………………………. 

2 …………………………………………………………………………………………. 

spełnia/ją wszystkie wymogi formalne, a dane zawarte w ofercie/tach zgodne są z danymi dostępnymi 

w Centralnej Informacji KRS i przystąpiła do oceny merytorycznej w oparciu o kryteria określone w Karcie oceny 

oferty cz. II. Na podstawie powyższego Komisja ustaliła, że oferta: 

a) podmiotu będącego płatnikiem podatku od towarów i usług:  

1 …………………………………..uzyskała liczbę punktów………………………... 

2 …………………………………..uzyskała liczbę punktów…………………….….. 



 
 

 

 
Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,  

tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl 
Realizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8, 38 – 100 Strzyżów,  

tel. (17) 27 61 109, e-mail: mgopsstrzyzow@onet.pl; www.mgops.itl.pl 
Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyoskiego 2, 38 – 100 Strzyżów, 

tel. (17) 27 61 074, e-mail: rzst@praca.gov.pl; www.strzyzow.praca.gov.pl 
 

 

b) podmiotu niebędącego płatnikiem podatku od towarów i usług:  

1 …………………………………..uzyskała liczbę punktów………………………... 

2 …………………………………..uzyskała liczbę punktów…………………….….. 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że najwyższą liczbę punktów uzyskała 

oferta………………………………… i proponuje Kierownikowi Centrum Pomocy Społecznej w Strzyżowie zawarcie 

umowy z tym oferentem na realizację zadao zleconych z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmującej działania realizowane  

w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16  w ramach 

Działania 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach niżej wymienionych 

zadao: 

Zadanie 1:  
Pobyt w CIS podstawowy – reintegracja zawodowa: Doradztwo zawodowe, Warsztaty Aktywizacji 
Zawodowej, 
Zadanie 2:  
Pobyt w CIS przedłużony – reintegracja zawodowa: Doradztwo zawodowe, Warsztaty Aktywizacji 
Zawodowej.  

 

Na tym protokół zakooczono i podpisano:  

 

1 ……………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………………………………………………… 

4 ……………………………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki:  

1.Oferta  
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Realizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8, 38 – 100 Strzyżów,  

tel. (17) 27 61 109, e-mail: mgopsstrzyzow@onet.pl; www.mgops.itl.pl 
Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyoskiego 2, 38 – 100 Strzyżów, 

tel. (17) 27 61 074, e-mail: rzst@praca.gov.pl; www.strzyzow.praca.gov.pl 
 

Zatwierdzam wybór Oferenta przez Komisję Konkursową. Oferentowi udziela się na realizację zadania środki 

finansowe z budżetu projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16 

w ramach Działania 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości  

42 832,00 zł netto (oraz z dotacji celowej na pokrycie wartości wartośd podatku od towarów i usług  

w wysokości 9 851,36 zł. Łączna kwota środków finansowych do przekazania: 52 683,36 zł).  

 

Strzyżów, dnia ………………................... 


