Człowiek najlepsza inwestycja

Pyrzyce, dnia 29 kwietnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OPS-POKL.5024.22.2013.JG
DOTYCZĄCE WYBORU TRENERÓW PROWADZĄCYCH WARSZTATY PARTNERSKIE

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie
stargardzkim” nr umowyUDA-POKL.07.02.02-32-002/12-00współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie
ekonomii społecznej, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wyboru trenerów
prowadzącychwarsztaty partnerskie.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po
złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku
oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z
Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Wykonawcami,
których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty,
które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny
w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych.
Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający do chwili
podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym
etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

Wspólny słownik zamówień CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 561 11 50, faks 91 561 11 63
e-mail: ops_pyrzyce@wp.pl
www.ops.pyrzyce.info.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówieniajestświadczenie usług trenerskich dla osób/organizacji
chcących utworzyć partnerstwo, realizowanych w ramach usług Ośrodka Wsparcia
Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach, na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach
realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Łączny wymiar planowanych do przeprowadzenia usług trenerskich wynosi 160 h (10
zjazdów x 2 dni x 8 godzin).
Warsztaty partnerskie będą prowadzone wspólnie przez dwóch trenerów tj. specjalistę
w dziedzinie zawiązywania partnerstw oraz osobę znającą środowisko
instytucji/organizacji określone w kolumnie 3 poniższej tabeli.
Warsztaty partnerskie zostaną przeprowadzone w ośrodku wypoczynkowym na terenie
województwa zachodniopomorskiego. O dokładnym miejscu świadczenia usług
Wykonawca zostanie poinformowany na 14 dni przed zajęciami.
Liczba uczestników uczestniczących w każdych warsztatach partnerskich – 20 osób.
Planowany zakres warsztatów partnerskich:

Lp.

Zakres partnerstwa

Instytucje/Organizacje uczestniczące w warsztatach

1

2

3

Współpraca na rzecz aktywizacji środowiska
lokalnego i rozwoju usług

Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje pozarządowe,
pracownicy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej

2

Współpraca na rzecz rozwoju usług osób
niepełnosprawnych oraz chorych

Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Aktywności
Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej
prowadzone przez organizacje pozarządowe i
jednostki samorządu terytorialnego, pracownicy
instytucji rynku pracy i pomocy społecznej

3

Współpraca na rzecz utworzenia produktów i
usług o wysokiej wartości dodanej (produkty
lokalne i regionalny, –innowacyjne usługi
lokalne, wykorzystanie nowoczesnych
technologii i wzornictwa,

organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne,
pracownicy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej

1
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4

Współpraca na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (Kluby Integracji
Społeczne, Centra Integracji Społecznej, Centra
Pracy)

Ośrodki Pomocy Społecznej, Kluby Integracji
Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Powiatowe
Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne

5

Współpraca na rzecz poprawy jakości
świadczonych usług oraz zwiększenia rynku
zbytu

spółdzielnie socjalne, potencjalni spółdzielcy,
organizacje pozarządowe kontrahenci,
zleceniodawcy, pracownicy instytucji rynku pracy i
pomocy społecznej

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu partnerstw oraz grup uczestniczących w
warsztatach w zależności od potrzeb uczestników projektu.
Tematyka warsztatów ma obejmować wykłady i moderację spotkania na temat budowy i
zasad funkcjonowania partnerstw wspierających ekonomie społeczną, wypracowanie celu,
wizji, misji, standardów działania i zadań dla nowego partnerstwa.
Do zakresu obowiązków trenera będzie należało:
a) przygotowanie i przeprowadzenie 2 dniowych warsztatów partnerskich służących
budowaniu partnerstw (8 godzin dziennie) w określonym terminie,
b) rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas warsztatów w sposób konstruktywny,
c) przygotowanie dokumentacji, tj. konspektów zajęć oraz materiałów dla uczestników
warsztatów w wersji elektronicznej na 3 dni robocze przed terminem zajęć
(Zamawiający przygotowuje skrypt na podstawie otrzymanych materiałów od
Wykonawcy),
d) udokumentowanie przeprowadzonych warsztatów poprzez listy obecności i materiały
szkoleniowe,
e) opracowanie postanowień umowy partnerskiej lub listu intencyjnego wraz z
uczestnikami,
f) przygotowanie raportu merytorycznego wraz z dokumentacją osiągniętych
rezultatów z przeprowadzonych warsztatów,
g) trenerzy zobowiązani są do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod;
prezentacji multimedialnych, warsztatów, odgrywania ról i scenek, itp.
Zamawiający zagwarantuje:
a) rzutnik multimedialny, wydruk materiałów warsztatowych, sale oraz wszystkie
niezbędne, wskazane przez Oferenta pomoce dydaktyczne.
b) jeden nocleg oraz wyżywienie dla trenerów w czasie trwania warsztatów (obiad,
kolacja – pierwszego dnia, śniadanie, obiad – drugiego dnia).
2. Harmonogram realizacji warsztatów: 10 zjazdów tj. 5 zjazdów odbędzie się w czerwcu
2013 r., natomiast termin 5 kolejnych zjazdów zostanie ustalony w terminie
późniejszym.
Dokładne terminy zostaną ustalone po wybraniu Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów z 14-dniowym
wyprzedzeniem.
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3. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na:
a) Rezygnację z zamówionych usług przez Zamawiającego w terminie do 7 dni przed
realizacją usługi.
b) Weryfikację przez Zamawiającego spełnienia kryteriów przedstawianych w ofercie
przez Oferenta.
c) Sporządzenie pisemnej umowy, zgodnie z którą będzie realizowana usługa.
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Posiada minimum wykształcenie wyższe.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Dysponuje doświadczeniem w pracy określonej w zapytaniu ofertowym.
4. Jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pod
warunkiem, że osobiście będzie prowadzić warsztaty.
5. Brak zatrudnienia jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na
podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne
finansowanie.
6. W sytuacji zatrudnienia przy kilku projektach NSRO wykonawca oświadcza, że obciążenie
wynikające z pracy w kilku projektach nie wyklucza prawidłowej i efektywnej realizacji
powierzonych zadań, a łączna miesięczna ilość godzin pracy w projektach NSRO nie
przekracza 240.
7. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach
wszystkich projektów, z wyłączeniem przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace w
ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu raz w miesiącu ewidencję miesięczną, o której mowa powyżej, w
odniesieniu do okresu wykonywania zadań w ramach projektu Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłonienia kilku trenerów do świadczenia usług, o
których mowa w pkt II niniejszego Zapytania ofertowego.
10. Sposób wyłonienia Wykonawcy do realizacji usług, będzie uwzględniał dyspozycyjność
Wykonawców i możliwość realizacji warsztatów partnerskich we wskazanym przez
Zamawiającego terminie i miejscu, o którym Wykonawca zostanie poinformowany
minimalnie 14 dni przed realizacją usługi.
11. Z postępowania wykluczone są osoby powiązane 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 Beneficjenta 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;
Strona 4 z 12
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja

− 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.
IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz
przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Oferentem
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Zamawiający porozumiewania się z Wykonawcą w formie pisemnej lub telefonicznej.
Pismamożna wysyłać pocztą (ops_pyrzyce@wp.pl) lub składać osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.
3. Osoba do kontaktu: Joanna Gryka, tel. 91 5611 166.
V. Kryteria oceny ofert i wybór oferenta
1. W trakcie oceny ofert będą brane pod uwagę:
a) Cena za usługę:waga 50% (maksymalnie 50 punktów).
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
C=(Cmin/Cof) x 50%
gdzie:
Cof - wartość danej oferty
Cmin - najniższa z oferowanych cen
C – ilość punktów przyznanych za kryterium
b) Wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:waga 50% (maksymalnie 50 punktów).
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Punkty zostaną przyznane przez Komisję oceny ofert na podstawie złożonych
dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikację i doświadczenie
wykonawcy tj. życiorys wraz z załączonymi dokumentami.
Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wyboru oferenta dokona komisja wybrana przez Zamawiającego. Oferty odrzucone z
powodów formalnych i niespełniające warunków niezbędnych nie będą oceniane.
Pozostałe zostaną ocenione zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami.
2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z
Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma
Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty
przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa
złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający
przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje.
4. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający
do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na
każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
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5. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający

dopuszczają możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
6. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
VI.Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty
1. Życiorys z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, odbytych szkoleń, umiejętności itd., do
życiorysu należy dołączyć, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie, w tym certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje dodatkowe
oraz referencje.
2. Oferta powinna zawierać cenę brutto za godzinę zajęć. Cena powinna zawierać wszystkie
koszty związane z wykonaniem zadania, w tym ewentualne koszty ZUS po stronie
pracodawcy.
3. Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta.
5. Oferty będą przyjmowane od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia10 maja 2013 r. – do godz.
15:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.
6. Płatność zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu zamówienia.Przewiduje się
możliwość zapłaty po zakończeniu i zaakceptowaniu każdego z etapów usługi, tj. po
każdych zajęciach.
7. Oferta powinna składać się:
a) Życiorysu wraz z załącznikami.
b) Oferty cenowej - załącznik nr 1
c) Oświadczenia o braku powiązań zgodnego ze wzorem zamieszczonym do niniejszego
zapytania - załącznik nr 2
d) Oświadczenie o pracy w projektach NSRO nieprzekraczającej łącznego wymiaru 240
godzin miesięcznie – załącznik nr 3
e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr
4.
8. Ofertę można przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce (liczy się data wpływu do biura) lub złożyć
osobiście w siedzibie Zleceniodawcy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do
15:00.
VII. Informacje dotyczące wyboru oferty
1. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pomocą poczty
elektronicznej wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.
2. Wyłoniony wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty
elektronicznej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający decyduje o miejscu i terminie podpisania umów. Wybrany oferent/ci
zostanie/ą poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umów.
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VIII. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzucą ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
3. Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
lub oświadczeń.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 –Oferta cenowa
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
3. Załącznik nr 3 -Oświadczenie o pracy w projektach NSRO nieprzekraczającej łącznego
wymiaru 240 godzin miesięcznie
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na: WYBÓR TRENERA
PROWADZĄCEGO WARSZTATY PARTNERSKIE w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie
7.2.2.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………….……………………………………………………
Tel./fax: …………………………………………………………………………….………………………………………………….
PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Dla (Zamawiający):
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko):
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
oświadczam, że:
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OPS.POKL.5024.22.2013.JG z dnia 29 kwietnia 2013 r.
oferta złożona przeze mnie dotyczy trenera warsztatów partnerskich
Oferowana wartość 1 godziny zajęć wynosi brutto: ……………………………………………………….... zł
słownie: …………………………………………………………………..……….………………….…………………………….. zł
Jestem zainteresowany/a prowadzeniem warsztatów partnerskich z zakresu (proszę wskazać
z tabeli znajdującej się w pkt II ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
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Składając ofertę oświadczam, że:
1. Akceptuję termin realizacji zamówienia.
2. Potwierdzamprzyjęcie warunków płatności.
3. Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do podpisania umów w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Do oferty załączam:
1. Życiorys,
2. Dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenie zawodowe.

...............................

...................................

(miejscowość)

(data)

............................................................
(podpis)
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Załącznik nr 2

………………………………………………..
Miejscowość, data

Oświadczenie osoby ubiegającej się o uzyskanie zamówienia
w ramach zapytania ofertowego nrobejmującego wyłonienie trenera warsztatów
partnerskich w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie
stargardzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2.
Oświadczam, iż dla złożonej oferty nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe
między Zamawiającym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) 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.

………………………………………………………
podpis
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OŚWIADCZENIE O PRACY W PROJEKACH NSRO
Imię i nazwisko

...............................................................................................................

Podejmując się zadań w ramach projektu: "Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w
regionie stargardzkim", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że:
1. Nie jestem zatrudniony w żadnym projekcie i nie otrzymuję wynagrodzenia
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej*.
2. Jestem zatrudniony w ramach innych projektów*:
L.p.

Nazwa
projektu

Priorytet
Działanie
Poddziałanie

Funkcja
w projekcie

Zaangażowanie
etatu (jeśli jest to
umowa o pracę)

Wymiar godzin
(jeśli jest to
umowa cywilnoprawna)

1.
2.
3.
Obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie wyklucza prawidłowej i
efektywnej realizacji powierzonych mi zadań, łączna miesięczna ilość godzin pracy w
projektach nie przekracza 240,
zobowiązuję się do przedkładania co miesiąc łącznej
ewidencji godzin i zadań przepracowanych w
ramach wszystkich projektów.
3. Jestem/nie jestem* zatrudniona w instytucji wdrażającej Program Operacyjny Kapitał
Ludzki.
Uwagi:
.............................................................................................................
4. Jestem/nie jestem* zatrudniony w jednostce sektora finansów publicznych.
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………..
(np. zadania powierzone zleceniem będę wykonywała poza godzinami pracy - nie dojdzie do
podwójnego finansowania).
5. Zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania pracodawcy/zleceniodawcy o
zmianach do powyższego oświadczenia.

Data: ............................

Podpis: ........................................
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
postępowaniu prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach na trenerów
warsztatów partnerskich w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w
regionie

stargardzkim”

współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Miejsce …………………, dnia ………………….

………………………………..……………..…………

(czytelny podpis)
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