PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Wałbrzych, dnia 14.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL

W związku z realizacją projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu
ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0008/16 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z
zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:


Część I: z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem;



Część II: z zakresu przygotowania i zapewnienia posiłków w formie obiadu i kolacji oraz
z przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej;



Części III: z zakresu wynajmu sali szkoleniowej.

Zamawiający zastrzega, że realizacja zadań w ramach części I, II, III jest ściśle ze sobą związana na
warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w szczególności pod kątem lokalizacji.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Forum Aktywności Lokalnej
Siedziba:
58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 1c
tel/fax: 7484880100
NIP: 8862777392
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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2. Strona internetowa projektu:
http://www.uslugiasystenckie.wixsite.com/uslugiasystenckie
3. Strona internetowa Forum Aktywności Lokalnej
http://forumwalbrzyskie.hb.pl/

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV
Nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV
55300000-3
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55110000-4

Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55321000-6

Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1

Usługi dostarczania posiłków

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie hotelarskiej usługi noclegowej, restauracyjnej
dotyczącej podawania posiłków oraz wynajem sali szkoleniowej dla 19 osób podczas 12 zjazdów
szkoleniowych, trwających po 3 dni. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Program rozwoju
systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020.
Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące teren powiatu
kłodzkiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zainteresowane wsparciem osób
niepełnosprawnych w zakresie asystenta osobistego, chcące nabyć wiedzę i realizować się zawodowo
jak i wolontarystycznie w ramach usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części:
 Część I: z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem;


Część II: z zakresu przygotowania i zapewnienia posiłków w formie obiadu i kolacji oraz
z przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej;



Części III: z zakresu wynajmu sali szkoleniowej.
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A. LOKALIZACJA DLA CZĘŚCI I-III
Realizacja zadań w ramach części I, II i III jest przewidziana w promieniu 50 km od miejscowości
Ząbkowice Śląskie (województwo dolnośląskie).
Zamawiający zastrzega, że:
 lokalizacja sali szkoleniowej w ramach przedmiotu Części III zamówienia nie może być
oddalona więcej niż jeden kilometr od miejsca realizacji Części I zamówienia. W
przypadku gdy sala szkoleniowa w ramach oferty dla części III znajdować się będzie w
odległości większej niż wskazana w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest w
ramach ceny najmu zapewniać transport wszystkim uczestnikom/uczestniczkom szkolenia od
miejsca noclegu do sali szkoleniowej w ramach części I i z powrotem w każdym dniu
szkoleniowym na własny koszt umożliwiając uczestnikom/uczestniczkom korzystanie z sali
szkoleniowej w godzinach określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Poprzez
złożenie oferty, Oferent oświadcza, że zrzeka się wszystkich roszczeń z tego tytułu wobec
Zamawiającego.
 dowóz posiłków w ramach Części II zamówienia jest ściśle związana z wyborem
Wykonawców/Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia dla Części I i III. Wszelkie
koszty związane z dowozem posiłków w miejsce realizacji części I i III (które mogą być
różne) muszą być skalkulowane, zawarte w ofercie i nie podlegają negocjacjom. Wykonawca
zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że kwota zawarta w ofercie dla każdej z części musi zawierać wszelkie
koszty realizacji zadań, nie może ulec zmianie po wyborze Wykonawcy i nie podlega
późniejszym negocjacjom.
B. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Okres realizacji zamówienia dla części I – III: V-VIII 2017.
W ramach realizacji zadania przewidzianych jest 12 trzydniowych zjazdów (3 dni w tym 2 noce).
Terminy zjazdów zostaną przedstawione przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy
z Wykonawcami, z zastrzeżeniem, że terminy te mogą ulec zmianie.
Terminy zjazdów przewidziane są zarówno w dni robocze jak i w weekendy. Godziny realizacji zadań
w ramach poszczególnych części zamówienia są przedstawione poniżej.
Zamawiający zastrzega, że zleci wybranemu Wykonawcy realizację części II nie wcześniej niż po
wyłonieniu Wykonawców dla części I i III. Wykonawca zrzeka się roszczeń z tego tytułu wobec
Zamawiającego.
C. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I-III.
CZĘŚĆ I: HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE WRAZ ZE ŚNIADANIEM
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 456 osobo-noclegów ze śniadaniem podczas 12
zjazdów szkoleniowych (19 osób x 2 noclegi/2 śniadania x 12 zjazdów).
Każdy zjazd obejmuje 3 dni i 2 noce: przyjazd około godziny 11:00 pierwszego dnia, wyjazd
około godziny 15:00 ostatniego dnia.
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Usługa hotelarska przewidziana jest dla 16 uczestników Projektu, 2 trenerów i 1 opiekuna
grupy- łącznie 19 osób. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
uczestnikom/uczestniczkom, trenerom/trenerkom i opiekunowi/opiekunce śniadania według
standardowej oferty Wykonawcy.
Wykonawca poprzez złożenie oferty wyraża zgodę na dowóz kolacji przez podmiot
zewnętrzny (Wykonawcę wybranego w ramach części II) i tym samym zobowiązany jest do
udostępnienia pomieszczenia przystosowanego do tego celu (wyposażonego w odpowiednią
ilość krzeseł i stołów) i do udostępnienia kosza na śmieci, i umożliwienia wrzucania do niego
odpadków powstałych w wyniku dostarczania uczestnikom/uczestniczkom projektu podczas
szkoleń cateringu. Wykonawca zapewni odbiór tych odpadów po każdym dniu. Wykonawca
zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

WARUNKI LOKALOWE:
 zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych, z łóżkami i świeżą
pościelą, łazienkami z WC, ciepłą oraz zimną wodą;
 zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
 odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni);
 zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
 w cenę noclegu wliczone jest śniadanie serwowane wg standardowej oferty Wykonawcy;
 w przypadku zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami
(z niepełnosprawnością ruchową) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a Wykonawca
ma obowiązek zapewnienia dostępu do pokoi dla osób z niepełnosprawnościami, możliwy
w szczególności przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu i/lub specjalistycznego
sprzętu, podjazdów i/lub uwzględniając udostępnienie pomieszczenia na parterze, itp.;
 pokoje w standardzie maksymalnie hotelu trzygwiazdkowego zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2004 Nr 188, poz.
1945, z późn. zm.)
CZĘŚĆ II: Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA I ZAPEWNIENIA POSIŁKÓW W FORMIE
OBIADU I KOLACJI ORAZ PRZYGOTOWANIA I ZAPEWNIENIA PRZERWY
KAWOWEJ
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim uczestnikom/uczestniczkom
dwunastu zjazdów:
 684 osobo-posiłków w formie obiadów (12 zjazdów x 19 osób x 3 obiady);
 456 osobo-posiłków w formie kolacji (12 zjazdów x 19 osób x 2 kolacje);
 684 osobo-posiłków w formie przerwy kawowej (12 zjazdów x 19 osób x 3 przerwy
kawowe);
Godziny serwowania danego posiłku będą ustalane indywidualnie z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia sali, zastawy, stołów i innych czynności
związanych z uporządkowaniem miejsca świadczenia usługi.
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Zamawiający zastrzega, że obiad i przerwa kawowa będą serwowane w miejscu realizacji
części III, a kolacja będzie serwowana w miejscu realizacji części I (które mogą być różne).
W SKŁAD WYMIENIONYCH WYŻEJ POSIŁKÓW WCHODZĄ:
a. W skład obiadu dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
 zupa (co najmniej 300ml na osobę),
 porcja mięsa lub potrawy jarskiej(co najmniej 200 gramów na osobę).
Ilość porcji dań jarskich zostanie doprecyzowana przez zamawiającego po
podpisaniu umowy z wybranym oferentem.
 ziemniaki (co najmniej 200 gramów na osobę) lub ryż (co najmniej 200 gramów na
osobę) lub frytki (co najmniej 200 gramów na osobę),
 surówki (co najmniej 150 gramów na osobę),
 wody gazowanej i niegazowanej, soki, napoje lub kompot bez ograniczeń
 serwis gastronomiczny (zastawa porcelanowa, szklana, stalowe sztućce), obsługa
kelnerska.
b. W skład kolacji dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
 nie mniej niż dwie zimne przystawki
 nie mniej niż jedno danie na ciepło,
 pieczywo,
 sok owocowy, woda, kawa, herbata, cukier, cytryna,
 serwis gastronomiczny (zastawa porcelanowa, szklana, stalowe sztućce), obsługa
kelnerska.
c. W skład przerwy kawowej dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
 gorąca kawa (co najmniej 1 na osobę), gorące herbata (co najmniej jedna na osobę,
cukier, cytryna oraz śmietanka do kawy w wystarczającej ilości,
 soki min. 0,2 l na osobę i woda min. 0,2 l na osobę,
 wypieki słodkie (2 rodzaje, co najmniej 120 g na osobę) i/lub kanapki.

CZĘŚĆ III: Z ZAKRESU WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia 1 sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem
niezbędnym do przeprowadzenia trzydniowych szkoleń.
Zamawiający zastrzega, że sala szkoleniowa objęta częścią III zamówienia powinna
znajdować się w promieniu do 1 kilometra od miejsca realizacji części I zamówienia.
W przypadku gdy lokal objęty ofertą znajdować się będzie w odległości większej niż
wskazana w zdaniu poprzednim. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny najmu
zapewnić transport wszystkim uczestnikom, trenerom i opiekunowi od miejsca noclegu do
sali szkoleniowej w ramach części I i z powrotem, w każdym dniu szkoleniowym na własny
koszt umożliwiając uczestnikom/uczestniczkom w pełni korzystanie z sali w godzinach
wymienionych poniżej. Wykonawca oświadcza w związku z powyższym, że nie będzie wnosił
z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.
Sala będzie dostępna przez trzy dni każdego z 12 zjazdów (I dnia od godz. 11.00 do 20.00;
II dnia od 9.00 do 19.00; III dnia od 9.00 do 15.00). Każdy zjazd obejmuje 22 godziny
szkoleń.
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WARUNKI LOKALOWE:
 minimum 1 pomieszczenie w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej min.
35 m2 dla 20 os. wyposażone w minimum 20 krzeseł wraz ze stolikami;
 dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do Internetu;
 dostęp do toalety;
 zapewnienie tablicy, możliwość podłączenia rzutnika;
 zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
 odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni));
 zabezpieczenie
przed
wilgocią,
niekorzystnymi
warunkami
cieplnymi
i nasłonecznieniem;
 w przypadku zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami
(z niepełnosprawnością ruchową)
Zamawiający poinformuje
Wykonawcę,
a Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu do pomieszczenia dla osób
z niepełnosprawnościami, możliwy w szczególności przy wykorzystaniu windy, i/lub
podjazdu i/lub specjalistycznego sprzętu, i/lub uwzględniając pomieszczenia na
parterze, itp.;
 dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego
tj. od poniedziałku do niedzieli od godziny 8.00 do godziny 20.00, zgodnie
z ustalonym przez Zamawiającego terminem;
 możliwość przyczepiania na ścianach arkuszy typu Flip-chart przy użyciu taśmy
(klejącej i/lub malarskiej);
 Wykonawca udostępni Zamawiającemu kosz na śmieci, i umożliwi wrzucanie
do niego odpadków powstałych w wyniku dostarczania uczestnikom projektu podczas
szkoleń cateringu. Wykonawca zapewni odbiór tych odpadów po każdym dniu
szkoleniowym;
 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania czystości w wynajmowanych
pomieszczeniach, przez cały okres realizacji projektu.
F. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest organizacja wyjazdowego szkolenia „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” dla uczestników/uczestniczek projektu wraz z organizacją miejsc noclegowych,
posiłków oraz miejsca szkolenia.

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1c Ul. Ludowa 1c, 58-304 Wał
58-304 Wałbrzych
Tel. (074) 848-01-00
Tel: 748480100
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

Fundacja Razem
Ul. Ludwiga van Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
Tel: (074) 6663006
e-mail: biuro@fundacjarazem.pl

PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
Ze względu na możliwość składania ofert częściowych w przypadku wyłonienia różnych
wykonawców dla poszczególnych części Oferenci wyrażają zgodę na:


w przypadku części I Oferenci wyrażają zgodę na dowóz do ich obiektu cateringu w postaci
kolacji przez Wykonawcę wybranego dla części II, a tym samym udostępnią pomieszczenie na
realizację zadania w ramach części II, a tym samym zapewnią możliwość realizacji usługi
przez Wykonawcę zewnętrznego i nie będzie wnosił do tego żadnych zastrzeżeń.
 w przypadku części II Oferenci wyrażają zgodę na: dostarczenie kolacji, obiadu i przerwy
kawowej odpowiednio do miejsc realizacji zadania w ramach części I i III.
 w przypadku części III Oferenci wyrażają zgodę na: dostarczenie posiłków przez Wykonawcę
części II (w formie obiadu oraz przerwy kawowej) oraz udostępnienie pomieszczenia a tym
samym zapewnią możliwość realizacji usługi przez Wykonawcę zewnętrznego i nie będzie
wnosił do tego żadnych zastrzeżeń.
Oferenci mogą złożyć po jednej ofercie na każdą z części zamówienia oraz mogą złożyć ofertę na
dowolną liczbę części.
Zamawiający może wybrać jednego Wykonawcę, który będzie realizował zadanie w ramach każdej
z części zamówienia jak i 3 Wykonawców dla każdej z części zamówienia kierując się kryteriami
oceny ofert.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia w ramach części I-III mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi oraz posiadają uprawnienia
wymagane przepisami prawa do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodne
z obowiązującymi przepisami.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Podpisany przez Oferenta załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem
technicznym niezbędnym do świadczenia usług w ramach części I-III opisanych w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu stosowane
oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku-weryfikacja na podstawie załącznika nr 1
do niniejszego zapytania.
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3. Oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
4. Są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
5. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszego niż 7 dni przed złożeniem oferty
lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.
6. Do oferty zostanie dołączone potwierdzenie wpłaty wadium.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.
VI.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Adres do korespondencji: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, tel.
748480100
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Arkadiusz Czocher. Kontakt telefoniczny (tel.
748480100) i mailowy (forumwalbrzyskie@hb.pl) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 15.00.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez
umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo
w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1,
załączniki nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 (jeśli dotyczy) w jednym egzemplarzu.
5. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.
6. Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt. V wystarczy złożyć w jednym
egzemplarzu bez względu na ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku
kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
8. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 –
z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli
dotyczy) osobno dla usługi noclegowej ze śniadaniem, osobno dla kolacji, obiadu, przerwy
kawowej i osobno dla wynajmu sali szkoleniowej.
10. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
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11. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 22.03.2017 r. do godziny
10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 50-304
Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy
złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej,
ul. Ludowa 1c, 50-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR
1/RPO/9.2/AOON/FAL w ramach projektu „Program rozwoju systemu usług
asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za
pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
lub wycofać ofertę.
12. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić
zmian w ofercie.
13. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu,
uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład
oferty.
X.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 22.03.2017 r. do godziny 10.00
w siedzibie Zamawiającego: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 50-304 Wałbrzych
(decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
XI. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM
ORAZ SPOSÓBU OCENY OFERT
Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
KRYTERIUM NR 1: CENA 40%
Cena brutto oferty – 40% (wartość brutto każdej oferty częściowej)
C = ( Cmin / Cof) x 40
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty badanej,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Do uzyskania w ramach niniejszego kryterium jest 40 punktów.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Liczby
zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.
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W ramach poszczególnych części oferenci są zobowiązani do podania:
 w ramach Części I: cena za 1 osobę brutto;
 w ramach Części II: cena za 1 osobo-posiłek brutto wskazując osobno cenę brutto dla kolacji, obiadu
i przerwy kawowej; Punkty w ramach kryterium cena zostaną nadane biorąc pod uwagę łączną sumę
cen dla poszczególnych pozycji.
 w ramach Części III: cena za 1 godzinę wynajmu pomieszczenia.

KRYTERIUM NR 2: KRYTERIUM PREMIUJĄCE dla wykonawców, których działalność lub

działalności wyodrębnionych organizacyjnie jednostek które będą realizowały zamówienie
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych
wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze
środowiskiem, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób które uzyskały status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia
posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia, osób będących członkami
mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szczególności będących członkami
mniejszości narodowych i etnicznych.
Kryterium premiujące wynosi 60% dla wykonawców których działalność lub działalności

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek które będą realizowały zamówienie obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych
wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze
środowiskiem, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób które uzyskały status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia
posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia, osób będących członkami
mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szczególności będących członkami
mniejszości narodowych i etnicznych.: 60 punktów.
60 punktów mogą uzyskać podmioty, które spełniają zapisy poniższej klauzuli społecznej -

Są wykonawcami, których działalność lub działalności wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów
karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, z zaburzeniami psychicznymi,
bezdomnych oraz osób które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30
roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy
bez zatrudnienia, osób będących członkami mniejszości znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych.
Wykonawca, który chce otrzymać punkty za to kryterium zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć
Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
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Dodatkowo Zamawiający informuje, iż za Podmioty Ekonomii Społecznej uznaje Podmioty
Ekonomii Społecznej zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014
– 2020.
Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do
wezwania Wykonawcy/Wykonawców objętego/objętych ofertą do podpisania umowy.
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między zamawiającymi, a wykonawcą w walutach obcych,
innych niż PLN.
XIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców/Wykonawcę, którzy
złożyli najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 10 dni od dnia przekazania
(doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca/y, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w ramach poszczególnych części, bez
przeprowadzenie ich ponownej oceny, a wpłacone przez uchylającego się oferenta wadium
z tytułu przystąpienia do niniejszego postępowania przepada na rzecz Zamawiającego.
4. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej
przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.). Wykonawca
zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
XIV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1. Wzór umowy w ramach części I-III zostanie przedstawiony wybranym Wykonawcom/Wykonawcy
przed podpisaniem umowy.
2. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny
z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku świadczenia przedmiotu zamówienia przez inne podmioty;
3. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca
w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla
in blanco na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami
i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo
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uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe.
Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek
4. Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a. Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołem odbioru przez Zamawiającego
oraz
b. Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków
poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę oraz
c. Upływ
okresu
obowiązkowego
przechowywania
dokumentacji
związanej
z realizacją niniejszego projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego
po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne
wydatki dotyczące zakończonego projektu – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powyższym terminie, w momencie pozyskania tej
informacji od Instytucji Pośredniczącej.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a. terminu realizacji umowy;
b. harmonogramu realizacji umowy;
c. ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy, a tym samym zmiana wymiaru
zamówienia;
d. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
e. Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian
w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź
zmiany załączników do umowy.
XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym
i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach zapytania ofertowego.
5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1c Ul. Ludowa 1c, 58-304 Wał
58-304 Wałbrzych
Tel. (074) 848-01-00
Tel: 748480100
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

Fundacja Razem
Ul. Ludwiga van Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
Tel: (074) 6663006
e-mail: biuro@fundacjarazem.pl

PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

6.

Zamawiający informuje, że terminy płatności Wykonawcy uzależnione będą od terminu
wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków
związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i

mogą ulegać opóźnieniom. Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się
z Wykonawcą w miarę posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję
Zarządzającą, a Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu odsetek.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
10. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia
zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w
wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy 71 1050 1908 1000 0022 9575 0638 (konieczność zaksięgowania środków pieniężnych
na wskazanym rachunku bankowym do godz. 10.00 do dnia 22.03.2017 r.- Oferent powinien
wliczyć czas zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego), lub w kasie
Zamawiającego, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 50-304
Wałbrzych, II piętro, pokój nr 220 tytułem „Świadczenie usług w ramach ZAPYTANIA
OFERTOWEGO NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL”. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą
dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez
Wykonawcę. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom w terminie do dnia związania
z ofertą. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/RPO/9.2/AOON/FAL:
 Wzór oferty –Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi
na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1;
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2;
 Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej - Załącznik nr 3;
 Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej – załącznik nr 4.
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Załącznik nr 1
DANE OFERENTA
Nazwa Wykonawcy – (Imię i Nazwisko) ……………………………………………………………...
Adres Wykonawcy………………………………...……………………………………………………
Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …...……………………………

OFERTA
Część I: z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem;
Część II: z zakresu przygotowania i zapewnienia posiłków w formie obiadu i kolacji oraz
z przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej;
Części III: z zakresu wynajmu sali szkoleniowej.
Odpowiadając na skierowane zapytanie o cenę dotyczącą zapewnienia noclegu wraz ze śniadaniem,
przygotowania i zapewnienia obiadu, kolacji i serwisu kawowego dla uczestników projektu oraz
wynajmu sali szkoleniowej w ramach realizacji projektu pt. ”Program rozwoju systemu usług
asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wskazuję cenę brutto i netto obejmującą wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
Lp.

1.

Opis szczegółowy przedmiotu
Cena netto
Podatek VAT
zamówienia
OFERTA W RAMACH CZĘŚCI I

Cena brutto

Nocleg ze śniadaniem dla 1 osoby
Słownie:
OFERTA W RAMACH CZĘŚCI II

1.

Obiad dla 1 osoby

2.

Kolacja dla 1 osoby

3.

Przerwa kawowa dla 1 osoby

ŁĄCZNIE KOSZT DLA 1 OSOBY :
Słownie:
OFERTA W RAMACH CZĘŚCI III
1.

Wynajem 1 godziny sali szkoleniowej
Słownie:
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Oświadczam, że składam ofertę w ramach części:
 CZĘŚCI I:
⎕ TAK ⎕ NIE
 CZĘŚCI II:
⎕ TAK ⎕ NIE
 CZĘŚCI III: ⎕ TAK ⎕ NIE
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL
b. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
c. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
d. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia
(w tym koszty leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy, koszty
dojazdów do miejsc wykonywania zlecenia, itp.).
2. Oświadczam, ż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.

………………………………......
(data i podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub
osobowe polegające w szczególności na:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Spełniam warunki określone w stosowanych przepisach:
 Znajduję sie w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.
3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia przyjmuję
je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że jestem wykonawcą, który spełnia warunki, o których mowa
w treści niniejszego zapytania ofertowego dotyczących:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodny
z obowiązującymi przepisami;
 posiadania wiedzy i doświadczenia.
5. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach
określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM
NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL z dnia 14.03.2017r.

…………………………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 4
Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej
Oświadczam, że ………………………………………………..(nazwa Oferenta)
jest podmiotem

którego działalność zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w
szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub
zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności
w integracji ze środowiskiem, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób które
uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30 roku życia oraz
po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia,
osób będących członkami mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych.

……………………………………………..
(miejscowość i data)
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