
UCHWAŁA NR 91.2019
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu pomocy 
społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny 
społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja

Na podstawie Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1508 z późn. zm), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450), art. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz.2057) oraz Uchwały Nr 0007/XLVII/321/2018 
Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1) Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 
Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja

2) Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1) Ustala się kartę oceny oferty

2) Treść karty oceny oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 
Beskidzkiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: EZXCC-YFROB-VRSNF-DVVVF-AAAWM. Uchwalony Strona 1



 

 
 

 

Załącznik nr 1do Uchwały nr 91.2019 

Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14.03.2019r. 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz.1508 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450). Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  

w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II”.Projekt dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

I. Rodzaj i nazwa zadania: Zadanie dotyczące realizacji kompleksowych programów na 

rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II”. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację zadania przyznawanych w formie dotacji 

na jego realizację: Na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania planuje się przekazać 

w okresie realizacji zadania tj. od kwietnia do grudnia 2019 roku środki w maksymalnej 

wysokości łącznie: 40.850,00złw tym, 

- grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe: 3.500,00 zł; 

- kursy zawodowe: 24.750,00 zł; 

- staże zawodowe: 12.600,00 zł. 

W 2018 roku Powiat Suski w zakresie pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywizacja 

społeczna i zawodowa klientów PCPR  w Suchej Beskidzkiej” udzieliło dotacji organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących kwocie 57.800,00 zł: 

1. doradztwo zawodowe: 4.000,00 zł; 

2. pośrednictwo zawodowe- 4.000,00 zł 

3. kursy zawodowe: 31.600,00 zł; 

4. staże zawodowe: 18.200,00 zł. 
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II. Zasady przyznawania dotacji 

1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, uprawnione ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej. 

2. Dwa lub więcej uprawnione podmioty mogą złożyć ofertę wspólną. W takiej sytuacji 

oferta musi wskazywać sposób reprezentacji wobec Powiatu. 

3. Podmioty przystępujące do konkursu, składają ofertę zawierającą dane,  o których mowa  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne informacje  

i załączniki wymagane w warunkach niniejszego konkursu. 

4. Oferta powinna być przygotowana: na piśmie, na stosownym formularzu, w języku 

polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oraz składania 

oświadczeń woli w imieniu przystępującego do konkursu podmiotu. 

5. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2057 

6. Do oferty należy załączyć następującą dokumentację (w 1 egzemplarzu): 

a) Aktualny odpis/uwierzytelniona kopia (lub wydruk elektroniczny) z Krajowego Rejestru 

Sądowego, innego rejestru lub ewidencji stanowiących o podstawie prawnej działania 

podmiotu; 

b)Jeżeli nie wynika to z w/w dokumentów dodatkowo upoważnienie do reprezentowania  

podmiotu zgłaszającego ofertę; 

c) Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wymienione w odpisie z rejestru/ewidencji do 

oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji podmiotu; 

d) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 

wspólną niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – 

dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów; 

e) Statut; 

f)Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania; 

g) Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację 

zadania,  

h) Informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych 

źródeł na realizację danego zadania, 
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j) Informacje o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę w zakresie, 

którego dotyczy zadanie, 

i) Deklarację o zamiarze osiągnięcia lub nie osiągania zysku przy realizacji zadania, 

k) Inne informacje wymagane zgodnie z szczegółowymi zasadami konkursu. 

UWAGA: 

Kserokopie dokumentów powinny zostać uwierzytelnione przez osoby uprawnione do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu przystępującego do konkursu 

podmiotu. 

7. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, Zalecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji 

zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość 

wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej 

dokumentacji. 

8. Stosownych wyjaśnień dotyczących warunków realizacji zadania będącego przedmiotem 

niniejszego konkursu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej 

osoba upoważniona do kontaktu: Magdalena Radwan pod nr telefonu: 033 874 40 31 lub 

osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ul. 

Kościelna 5 b.  

9. Nie będą rozpatrywane oferty: 

a) podmiotów nie spełniających wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz warunków niniejszego konkursu; 

b) złożone po terminie lub/i niekompletne.  

III. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Termin realizacji zadania: od kwietnia do grudnia 2019 r. 

2. Szczegółowy opis warunków realizacji zadania tj. m.in. uczestnicy zadania, termin 

realizacji zadania, miejsce realizacji zadania oraz warunki realizacji zadania opisane są  

w Załączniku nr  1, który stanowi integralną część niniejszego dokumentu. 

3. Uwagi dodatkowe: 

- Spełnienie warunków konkursu powinno wynikać z treści oferty lub załączników. 

- Uczestnictwo osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w działaniach 

będących przedmiotem konkursu ma charakter nieodpłatny. 

-Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną  w umowie zawartej przez 

Powiat z jednostką, której oferta zostanie wybrana – z zachowaniem wymogów i zasad 

określonych w obowiązujących przepisach. 
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IV. Termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Suchej 

Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, albo przesłać pocztą – decyduje data wpływu.                             

Oferta winna znajdować się w nieprzeźroczystej kopercie opisanej nazwą i adresem podmiotu 

składającego, imieniem,  nazwiskiem i numerem telefonu osoby do kontaktu, nazwy zadania, 

którego oferta dotyczy. 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 08.04.2019 r. godz. 10.00 

Wykonawca zostanie wyłoniony w terminie 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze oferty: 

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

wyznaczonej daty ich składania, z uwzględnieniem terminu wyznaczonego na 

realizację zadania. 

2. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Zarząd 

Powiatu Suskiego.  

3. Po upływie terminu składania ofert, przed posiedzeniem Komisji,  dopuszcza się 

poprawę treści ofert wyłącznie w zakresie tzw. oczywistych pomyłek i błędów 

pisarskich oraz rachunkowych.  

4. Komisja dokonuje merytorycznej i formalnej oceny złożonych ofert min. w oparciu  

o następujące kryteria: 

            - 0 pkt. – 5 pkt. - program realizacji zadania; 

            - 0 pkt.- 5 pkt.- tożsamość charakteru działalności statutowej oferenta w stosunku do            

             specyfiki zadania; 

- 0 pkt. - 5 pkt.- doświadczenie oferenta w pracy z osobami niepełnosprawnymi   

intelektualnie; 

- 0 pkt. – 5 pkt. - kalkulacja kosztów realizacji zadania; 

- 0 pkt. – 5 pkt. - kwalifikowana kadra. 

5. Wnioskodawca zastrzega możliwość wybrania przez Komisję Konkursową więcej niż 

jednej oferty. 

6. Oferty niekompletne, złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. 

7. O wyborze oferty rozstrzyga Zarząd Powiatu Suskiego po zapoznaniu się z opinią 

powołanej przez siebie Komisji Konkursowej. 

8. Decyzja Zarządu Powiatu Suskiego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń   

w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, na stronie internetowej 
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PCPR w Suchej Beskidzkiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Suchej Beskidzkiej).  

10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie z wybraną organizacją/jednostką umowy 

na realizację zadania. 

VII. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,  na stronie internetowej PCPR 

w Suchej Beskidzkiej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa w Suchej 

Beskidzkiej ul. Kościelna 5b. 
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Załącznik  do Otwartego konkursu ofert 

 

I. Grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe.  

Grupowe doradztwo zawodowe ma  na celu uzyskanie przez uczestników projektu 

kompleksowej pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.  

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy powinni między innymi : 

o nabyć wiedzę z zakresu metod i technik poszukiwania zatrudnienia , 

o odkryć własne umiejętności i predyspozycje zawodowe przydatne na współczesnym 

rynku pracy 

o dowiedzieć się jak korzystać z Internetu w poszukiwaniu pracy 

o sporządzić dokumenty aplikacyjne np.: życiorys (CV), list motywacyjny 

o nauczyć się skutecznej autoprezentacji. 

o odbyć trening rozmowy kwalifikacyjnej  

o poznać techniki radzenia sobie ze stresem, 

o zapoznać się z podstawowymi zasadami zakładania własnej firmy. 

 

Doradztwem zostanie objętych 18 uczestników projektu (6 wychowanków rodzinnej                               

i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 3 osoby  niepełnosprawne, 9 rodziców dzieci 

niepełnosprawnych. 
o Przybliżona liczba godzin doradczych (zajęcia grupowe) wynosi 16 h (4 spotkań po 

4godziny (1 godz.=45 min.). 

o Dodatkowo przewiduje się  indywidualne poradnictwo w celu motywowania                       

i indywidualnej pracy w celu  podjęcia zatrudnienia (min.16 h) 

o Doradztwo będzie realizowane od  kwietnia 2019 do października 2019 r., w lokalu 

znajdującym się przy ul. Kościelnej 5b w Suchej Beskidzkiej lub w budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy ul. Mickiewicza 31 (parter pok. nr 7). 

 

Osoba, którą oferent  wskaże do wykonania zadania musi posiadać wykształcenie wyższe, 

ukończone studia podyplomowe lub kursy specjalizujące z zakresu doradztwa zawodowego; 

min. 2 letnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy. 

Osoba ta,  musi znać problematykę rynku pracy i realiów lokalnego rynku pracy, posiadać  

wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego; znajomość ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; 

wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego. 

Osoba, którą oferent  wskaże do wykonania zadania musi udokumentować przeprowadzenie 

co najmniej  50 godzin doradztwa  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

oferty oraz referencje w ilości co najmniej 1 szt., które potwierdzą dobrą jakość 

wykonywanych zadań  z zakresu doradztwa zawodowego. 
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II. Kursy zawodowe: 

 

W kursach zawodowych będzie uczestniczyć 19 osób ( 4 osoby niepełnosprawne,                              

6 wychowanków rodzinnej pieczy  zastępczej, 9 rodziców dzieci niepełnosprawnych).  

 

Zamawiający zastrzega zmianę ilości osób uczestniczących w kursach zawodowych                     

w związku z wystąpieniem sytuacji losowych niezależnych od Zamawiającego. 

 

Szczegółowy opis zamówienia: 

 

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „ECDL-Citizen” dla 9 uczestników 

projektu „Aktywni mogą więcej II” w tym 2 wychowanków rodzinnej oraz 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 osoby niepełnosprawnej oraz 6 rodziców 

dzieci niepełnosprawnych. 

 

 Liczba godzin: 24 godziny lekcyjne.  

Szkolenie ma pozwolić zapoznać się z obsługą komputera na poziomie pozwalającym na 

przechowywanie i odnajdowanie informacji i nawiązanie połączenia z Internetem. 

Kurs może/jednak nie musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez 

Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

Zamawiający zastrzega, aby zamówienie zostało zrealizowane na terenie Miasta Sucha 

Beskidzka w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zajęcia na szkoleniach powinny  rozpocząć się w czerwcu lub lipcu 2019 winny odbywać się 

w godzinach od 8 do 15 lub w godzinach popołudniowych dostosowanych do potrzeb 

uczestników, maksymalnie 7 godzin dziennie, w systemie tygodniowym od poniedziałku do 

piątku. 

1. Wykonawca powinien wyposażyć uczestników szkolenia w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia danego szkolenia, z uwzględnieniem 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

2. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zapewni każdemu uczestnikowi materiały 

dydaktyczne/szkoleniowe, które z chwilą przekazania będą stanowiły jego własność: 

 podręcznik/skrypt – literaturę wspomagającą przygotowanie do egzaminu końcowego, 

zeszyt (notatnik), zestaw piśmienniczy (ołówek lub długopis) 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie 

koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, a w szczególności: 

 koszt wynagrodzenia wykładowcy - instruktora, 

 koszt wynajmu sali, 

 koszt materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, 

 koszt sprawdzianów teoretycznych i  praktycznych, po zaliczeniu których uczestnik 

otrzyma wymagane certyfikaty lub uprawnienia,.  

 materiały dydaktyczne/szkoleniowe przekazane uczestnikom 

- Wykonawca winien zapewnić kawę, herbatę, wodę gazowaną, niegazowaną, ciastka, 

paluszki) 

- zwrot kosztów dojazdu uczestnikom szkolenia  

- Wykonawca powinien prowadzić dzienniki zajęć oraz przeprowadzić ankiety 

ewaluacyjne na początku i na końcu kursu. 

- Wykonawca winien na czas trwania kursu ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 
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2) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kierowca operator wózków 

widłowych” dla 1 uczestnika projektu „Aktywni mogą więcej II” - 1 osoba 

niepełnosprawna. 

 

Liczba godzin: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kurs musi obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs  musi zakończyć się 

egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Zajęcia praktyczne powinny odbywać się przy użyciu z odpowiedniej liczby maszyn do 

praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych instruktorów.  

Zamawiający zastrzega, aby zamówienie zostało zrealizowane na terenie Miasta Sucha 

Beskidzka, chyba że nie będzie to możliwe na skutek braku odpowiednich warunków 

technicznych do przeprowadzenia egzaminu, spełniających wymagania Instytutu 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W takim przypadku miejsce 

przeprowadzenia egzaminu może znajdować się na terenie powiatu suskiego. 

Zajęcia na szkoleniach powinny rozpocząć się w miesiącu maju 2019 roku  i winny się 

odbywać w godzinach od 8 do 15, maksymalnie 7 godzin dziennie, w systemie tygodniowym 

od poniedziałku do piątku. 

1. Wykonawca powinien wyposażyć uczestników szkolenia w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia danego szkolenia, z uwzględnieniem 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

2. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zapewni każdemu uczestnikowi materiały 

dydaktyczne/szkoleniowe, które z chwilą przekazania będą stanowiły jego własność: 

- podręcznik/skrypt – literaturę wspomagającą przygotowanie do egzaminu końcowego, 

zeszyt (notatnik), zestaw piśmienniczy (ołówek lub długopis) 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie 

koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, a w szczególności: 

- koszt wynagrodzenia wykładowcy - instruktora, 

- koszt wynajmu sali, 

- koszt materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, 

- koszt sprawdzianów/egzaminów teoretycznych i  praktycznych, po zaliczeniu których 

uczestnik otrzyma wymagane certyfikaty lub uprawnienia, 

- Wykonawca winien zapewnić kawę, herbatę, wodę gazowaną, niegazowaną, ciastka, 

paluszki) 

- zwrot kosztów dojazdu uczestnikom szkolenia  

- materiały dydaktyczne/szkoleniowe przekazane uczestnikom 

4. Wykonawca powinien prowadzić dzienniki zajęć oraz przeprowadzić ankiety 

ewaluacyjne na początku i na końcu kursu. 

- Wykonawca winien na czas trwania kursu ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych                                   

wypadków. 
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3) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Autodesk Inventor -kurs 

podstawowy” dla 1 uczestnika projektu (1 osoba niepełnosprawna). 

Zajęcia na szkoleniach powinny rozpocząć się w miesiącu maju 2019 roku  i winny się 

odbywać w godzinach od 8 do 15, maksymalnie 7 godzin dziennie, w systemie tygodniowym 

od poniedziałku do piątku. Kurs obejmuje 24 godziny szkoleniowe. 

Tematyka szkolenia: 

 wprowadzenie do pracy w programie Inventor (nowy interface), 

 tworzenie projektów, 

 projektowanie części:  

o inteligentne szkicowanie 2D i 3D, wiązania geometryczne i wymiarowe, 

o elementy kształtujące, wyciągnięcie proste i obrotowe, 

o przeciągnięcie złożone z wykorzystaniem kilku przekrojów i ścieżek, 

o ścianki, żebra i wypukłości, 

 multibody part design-modelowanie wielobryłowe, 

 projektowanie elementów z tworzyw sztucznych, 

 projektowanie złożeń: tworzenie zespołów z wykorzystaniem wiązań, biblioteki 

Content Center, 

 dokumentacja 2D: konfiguracja środowiska rysunkowego, 

 tworzenie rzutów płaskich oraz przekrojów, 

 opis rysunku (wymiary, znaki tolerancji, chropowatości, tworzenie symboli), 

 listy elementów 

1. Wykonawca powinien wyposażyć uczestników szkolenia w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia danego szkolenia, z uwzględnieniem 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

2. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zapewni każdemu uczestnikowi materiały 

dydaktyczne/szkoleniowe, które z chwilą przekazania będą stanowiły jego własność: 

- podręcznik/skrypt – literaturę wspomagającą przygotowanie do egzaminu końcowego, 

zeszyt (notatnik), zestaw piśmienniczy (ołówek lub długopis) 

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty 

związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, a w szczególności: 

- koszt wynagrodzenia wykładowcy - instruktora, 

- koszt wynajmu sali, 

- koszt materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, 

- koszt sprawdzianów/egzaminów teoretycznych i  praktycznych, po zaliczeniu których 

uczestnik otrzyma wymagane certyfikaty lub uprawnienia, 

Wykonawca winien zapewnić kawę, herbatę, wodę gazowaną, niegazowaną, ciastka, 

paluszki) 

- zwrot kosztów dojazdu uczestnikom szkolenia  

- materiały dydaktyczne/szkoleniowe przekazane uczestnikom 

4.Wykonawca powinien prowadzić dzienniki zajęć oraz przeprowadzić ankiety 

ewaluacyjne na początku i na końcu kursu. 

- Wykonawca winien na czas trwania kursu ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych                                   

wypadków. 
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4) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetyki  estetycznej”  dla               

1 uczestnika projektu „Aktywni mogą więcej II”  (1 osoba niepełnosprawna), 

który zawiera: mezoterapię igłową, karboksyterapię oraz Meso BB Glow Skin. 

 

Zajęcia na szkoleniach powinny rozpocząć się w miesiącu maju 2019 roku  i winny się 

odbywać w godzinach od 8 do 15, maksymalnie 7 godzin dziennie, w systemie tygodniowym 

od poniedziałku do piątku. Kurs obejmuje 24 godziny szkoleniowe. 

 

1. Program:Mezoterapia igłowa. Część teoretyczna: 

 Dzień 1: budowa i lokalizacja skóry, BHP w gabinecie kosmetycznym rzecz jest 

mezoterapia igłowa, wskazania do terapii, przeciwwskazania do zabiegu, higiena i 

dezynfekcja podczas zabiegu, dobór liczby preparatów do zabiegu, techniki 

mezoterapii: napage, liniowa oraz mikropęcherzyków, efekty operacyjne, protokół 

zabiegowy, karta zabiegowa (forma prawna zgody), pielęgnacja skóry po zabiegu. 

Część praktyczna: przygotowanie stanowiska pracy, prezentacja zabiegu, ćwiczenia 

praktyczne na modelce– oczy, szyja, dekolt, ręce, ciało, skóra głowy,2Karboksyterapia 

(5h lekcyjnych) 

 Dzień 2: BHP w gabinecie kosmetycznym, czym jest karboksyterapia oraz 

zastosowanie dwutlenku węgla w kosmetologii, wskazania i przeciwwskazania do 

zabiegu, efekty zabiegu, protokół zabiegowy, karta zabiegowa (formularz świadomej 

zgody), pielęgnacja skóry po zabiegu Część praktyczna: przygotowanie stanowiska 

pracy, higiena i dezynfekcja podczas zabiegu, technika pracy, dobór zabiegu do 

potrzeb indywidualnego problemu klienta (wypadanie włosów, blizny, cellulit, 

rozstępy, wiotkość skóry, lokalne otłuszczenia, zmarszczki, cienie pod oczami), 

prezentacja zabiegu, ćwiczenia praktyczne na modelce – wykonanie zabiegu na twarz, 

oczy, szyja, dekolt, ręce, ciało, skóra głowy. 

 Dzień 3:Meso BB Glow Skin (8h lekcyjnych)Część teoretyczna: BHP w gabinecie 

kosmetycznym, Mezoterapia jako zabieg dostarczający substancje aktywne, 

Zastosowanie Meso BB Glow, Przegląd produktów i marek do wykonania zabiegu 

bbglow, Metody stosowane w zabiegach – techniki łączone, wskazania i 

przeciwskazania do zabiegu, etapy wykonywania zabiegu, skutki uboczne zabiegu – 

działania niepożądane, efekty zabiegowe, organizacja stanowiska pracy dokumentacja. 

Część praktyczna: dokumentacja fotograficzna, pokaz zabiegu bbglow, wykonanie 

zabiegu bbglow przez uczestnika szkolenia 

 Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kuru w języku 

polskim i angielskim oraz skrypt szkoleniowy. 
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5) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B,                                 

dla 3 uczestników projektu „Aktywni mogą więcej II” (3 wychowanków 

rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej). 

 

Zajęcia na szkoleniach powinny rozpocząć od miesiąca czerwca 2019 do grudnia 2019                 

i winny się odbywać w godzinach indywidualnie dostosowanych do każdego uczestnika 

kursu, w systemie tygodniowym od poniedziałku do soboty.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 października 2005 roku 

szkolenie na prawo jazdy kat. B składa się z 30 godzin (godziny lekcyjne - po 45 min.) 

szkolenia teoretycznego oraz 30 godzin (godziny zegarowe) szkolenia praktycznego. 

Program szkolenia teoretycznego 

 Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu osobowego 

 Ogólne zasady poruszania się samochodem po drodze: zachowanie ostrożności i 

właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego 

 Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami 

 Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ 

zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy 

 Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, 

bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach 

 Bezpieczne przewożenie pasażerów dorosłych i dzieci 

 Znaki drogowe 

 Ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój 

 Manewry (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu) 

 Skrzyżowania, ronda, ruch kierowany 

 Używanie świateł pojazdu 

 Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa  

 Udzielanie pierwszej pomocy 

 Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej 

 Błędy najczęściej popełniane przez kierowców 

 Przygotowanie do egzaminu teoretycznego 

 Egzamin wewnętrzny 

Program szkolenia praktycznego 

 Budowa i obsługa samochodu 

 Przygotowanie do jazdy, ruszanie, zatrzymanie, zmiana biegów  

 Zmiana kierunku jazdy, cofanie 

 Obsługa świateł 

 Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem 

 Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie 

awaryjne, bieg 5 i 6) 

 Jazda w ruchu ulicznym (pasy ruchu, skrzyżowania, ronda, obserwowanie i 

przewidywanie działań innych uczestników ruchu) 

 Manewry w ruchu ulicznym (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, parkowanie) 

 Jazda sportowa (wychodzenie z poślizgu, ostre wchodzenie w zakręty)  

 Jazda z nawigacją  

 Stacja benzynowa (tankowanie benzyny, oleju napędowego, gazu) 
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 Stacja kontroli pojazdów  

 Czynności kontrolne na drodze  

 Awaria na drodze (diagnostyka, zmiana koła, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych) 

 Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu 

 Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu 

 Egzamin wewnętrzny 

 Egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny (1 próba) w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego. 

6) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Stylizacji paznokci”                          

dla 4 uczestników projektu „Aktywni mogą więcej II” (4 rodziców dzieci 

niepełnosprawnych) w wymiarze 24 godzin szkoleniowych. 

Cel kursu: 

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami panującymi w salonach kosmetycznych, 

poznają warsztat pracy manikiurzystki. Zdobędą podstawy medyczne na temat budowy płytki 

paznokci i ich chorób. Dzięki praktycznym ćwiczeniom nauczą się modelować paznokcie 

metodą akrylową i żelową oraz wykonywać zdobienia w żelu i akrylu. Poznają także 

manicure hybrydowy.  

Program kursu 

 omówienie budowy paznokcia naturalnego 

 podstawowe choroby paznokci 

 przeciwwskazania do wykonania stylizacji 

 omówienie produktów do stylizacji paznokci 

 zajęcia praktyczne na sobie oraz nawzajem na innych kursantkach:  

 manicure klasyczny oraz frezarkowy 

 prawidłowe przygotowanie płytki do wykonania stylizacji 

 prawidłowe pokrycie paznokci hybrydą (praca na sobie oraz nawzajem na kursantkach) 

 ocena prac oraz test wiedzy ogólnej, wskazówki i uwagi 

 wręczenie certyfikatów/dyplomów 

 

 

III. Staże zawodowe 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach środków zorganizował 2 staże: 

 1 osoba na okres 5 miesięcy 

 1 osoba na okres 4 miesięcy 

Zamawiający zastrzega zmianę ilości osób uczestniczących w stażach zawodowych                      

w związku z wystąpieniem sytuacji losowych niezależnych od Zamawiającego. 

 

Staże winny odbyć się na terenie województwa małopolskiego. 

Organizator, którego wskaże oferent  zobowiązuje się do : 

a) przyjęcia do odbycia stażu kierowanych przez PCPR uczestników projektu oraz 

potwierdzenia przyjęcia, w ciągu 3 dni na obowiązującym formularzu skierowania, 

b) zapoznania uczestników projektu z programem stażu, 

c) zapewnienia uczestnikom projektu warunków do wykonania czynności  i zadań, w 

wymiarze czasu pracy, obowiązującym  pracownika zatrudnionego na danym stanowisku 

lub w  zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez 

uczestników projektu umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po 

zakończeniu  stażu, 

d) zaznajomienia uczestników projektu z przysługującymi obowiązkami i uprawnieniami, 
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e) zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników, 

f) przeszkolenia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów 

przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy, 

g) przydzielenia uczestnikom projektu na zasadach przewidzianych dla pracowników, 

odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnych, niezbędnych środków 

higieny osobistej, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,  

h) bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania PCPR                         

o przypadkach przerwania przez uczestników projektu odbywania stażu, o każdym dniu 

nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu stażu oraz innych zdarzeniach istotnych 

dla odbywania stażu, 

i) przedkładania do PCPR na obowiązującym formularzu  listy obecności uczestników 

projektu odbywających stażu, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca, oraz 

informowania o zmianach godzin pracy. 

j) powierzenia opiekunowi uczestników projektu nadzoru nad odbywaniem stażu przez 

uczestników projektu, który powinien udzielać uczestników projektu wskazówek i 

pomagać w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadczyć własnoręcznym 

podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu, 

k) udzielenia na wniosek uczestników projektu 2 dni wolnych od pracy ( za każde 30 dni 

kalendarzowych odbywania stażu ), 

l) wydania uczestnikom projektu po zakończeniu stażu opinii zawierającej informacje o 

zadaniach realizowanych oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych 

uzyskanych podczas stażu, 

m) zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem stażu. 

n) Zapewnienia o gwarancji zatrudnienia co najmniej na ½ etatu na okres 3 m-cy lub 

umowa cywilno-prawna w wysokości co najmniej 3- krotności najniższego 

wynagrodzenia.  
 

1. Czas pracy uczestników projektu odbywających staż nie może przekraczać 8 godzin na 

dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 

godzin tygodniowo. 

 

2. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie 

pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.  

 

3. Urząd może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w 

systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego 

rozkładu czasu pracy. 

 

Na wniosek Organizatora, lub po zasięgnięciu jego opinii, Urząd pozbawia bezrobotnego  

możliwości kontynuowania stażu w przypadkach: 

a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż 1 dnia stażu, 

b) naruszania podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w 

szczególności stawienia się w miejsce odbywania stażu w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w 

miejscu odbywania stażu alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, 

c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu. 
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Projekt pn.” Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Biuro projektu: PCPR ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka 

 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 91.2019 

Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14.03.2019r. 

 

Karta oceny oferty 

WNIOSKODAWCA………………………………………………………………  

………………………………………………………………… 

 

NAZWA ZADANIA: Zadanie dotyczące realizacji kompleksowych programów na rzecz 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II”. 

 

SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTÓW: 

- Każde kryterium podlega ocenie w skali 0-5 pkt. 

Lp. Kryteria oceny Ilość 

punktów 

1 Program realizacji zadania przez oferenta  

2 Tożsamość charakteru działalności statutowej oferenta w stosunku do 

specyfiki zadania. 

 

3 Doświadczenie oferenta w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie 

 

4 Kalkulacja kosztów realizacji zadania  

5 Kwalifikowana kadra  

OGÓLNA PUNKTACJA WNIOSKU  

 

 

Podpisy Członków Komisji Oceniającej 
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