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 Kozłów uzyskała dotację w wysokości 232 996,00 PLN. Z tego kwota
232 996,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.
Pt. 1/ Utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Kępiu 33 650.Pt. 2/ Cykl spotkań autorskich dla różnych grup wiekowych (również osób niepełnosprawnych),
utworzenie klubu seniora
38 000,Pt. 3/ Utworzenie boiska i drużyny piłkarskiej na terenie Gminy Kozłów
66 860,Pt. 4/ Świetlica wiejska we wsi Bryzdzyn dla różnych grup wiekowych
24 401,Pt. 5/ Poszerzenie działalności promowania starych tradycji przepisów kulinarnych 21 300,Pt. 6/ Usługi opiekuńcze dla osób samotnych, starszych, wymagających opieki osób drugich
42 830,1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Kozłów, (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
UG w Kozłowie, dnia 2.06.2008r. o godzinie 1000.
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. 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. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów
kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze
wykorzystywane w realizacji programu.
4. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani są proszeni o skontaktowanie się z
P. Gurbiel Elżbietą w pokoju nr. 15, lub pod numerem telefonu (0 41) 384 10 48

5. MINIMALNE WYMOGI
W odniesieniu do Pt. :
Pt. 1/ Posiadanie bazy lokalowej i zapewnienie dzieciom i młodzieży uczęszczającej do
świetlicy opiekuna z przygotowaniem pedagogicznym.
Pt. 2/ Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej (szczególnie popołudniami)do
poszczególnych warsztatów oraz spotkań autorskich, posiadanie sprzętu
elektronicznego, .
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Pt. 3/
Pt. 4/
Pt. 5/
Pt. 6/

Posiadanie instruktora sportu.
Posiadanie bazy lokalowej, oraz pracownika z wykształceniem pedagogicznym.
Posiadanie bazy lokalowej do przygotowywania potraw i ich promocji oraz
umiejętności i predyspozycje do przyrządzania potraw.
Zapewnienie fachowej opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi –
minimum trzy lata stażu pracy na podobnym stanowisku

6. SKŁADANIE OFERT
Oferty techniczne i finansowe, przygotowane z wykorzystaniem standardowych formularzy ,
należy składać w Urzędzie Gminy w Kozłowie, pokój nr 15, w terminie do 18 czerwca 2008
roku do godziny 1000 (w zamkniętej kopercie).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie ofert na określonych formularzach i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

7. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy ze sprawozdaniem
Załączniki są dostępne u konsultantów.
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