Załącznik nr 3 do Regulaminu

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY KONKURSOWEJ DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI
DOTYCZĄCEJ TESTOWANIA KONCEPCJI STANDARYZACJI USŁUG
REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ REALIZOWANEJ
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
I. Dane oferenta
1. Nazwa oferenta – należy wpisać pełną nazwę oferenta ubiegającego się o realizację, zgodną z nazwą w KRS (lub dokumencie o analogicznej randze),
2. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji - należy podać numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze lub
ewidencji,
3. Adres siedziby lub adres do korespondencji - należy podać dokładny adres oferenta, zgodny z adresem w KRS (lub dokumencie o analogicznej randze)
4. Dane kontaktowe osób upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej) - należy podać dokładne dane umożliwiające kontakt z oferentem,
5. Data nadania aktualnego statusu CIS – należy podać datę nadania statusu CIS, zgodnie z załączonym do oferty dokumentem.
II. Szczegółowy zakres rzeczowy projektu
1. Termin realizacji usługi - należy podać termin realizacji zadania przez podmiot.

2. Odniesienie do poszczególnych standardów – należy wskazać jakie dokumenty, zasoby oferent już posiada, a jakie musiałby
sporządzić/zmienić//zakupić w celu przeprowadzenia testowania, np.

Autodiagnoza

Planowane działania zgodnie z „Koncepcją systemu
standaryzacji centrów integracji społecznej w
województwie lubuskim (opis powinien zawierać
liczbowe określenie skali działań planowanych przy
realizacji)
W przypadku zaplanowania działań wykraczających
poza standard obligatoryjny, należy je również
opisać.

Nazwa standardu
Oferent posiada;
Standard struktury organizacyjnej jednostki

1. status, nadany dnia…. przez….
2. regulamin organizacyjny przyjęty dnia… przez…
3. politykę rachunkowości
4. inne dokumenty (wymienić jakie)

Oferent nie ma opracowanej i wdrożonej Polityki w
zakresie bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania
danych osobowych i zarządzania systemem
informatycznym.
W ramach realizowanego projektu planuje się
sporządzenie i wdrożenie dokumentu przez
Kierownika CIS. Za w/w zadanie przyznany zostanie

dodatek do wynagrodzenia sfinansowany z
otrzymanych środków.

W kolumnie dotyczącej autodiagnozy należy wskazać wszystkie dokumenty, które CIS posiada, nie tylko te wykazane jako obligatoryjne.
Ta sama zasada dotyczy kadry, posiadanego wyposażenia i innych zasobów.
W kolumnie dotyczącej podjętych działań należy wskazać jakich wymogów formalno-prawno-kadrowych instytucja nie spełnia, by móc wziąć udział w
testowaniu. I jak zamierza je spełnić. Powinny w tym miejscu znaleźć się informacje, np.
- na temat wprowadzenia nowych dokumentów, bądź modyfikacji obowiązujących,
-o zatrudnieniu kadry, bądź rozszerzenia zakresu obowiązków pracowników,
- o zakupie niezbędnego wyposażenia, materiałów,
- o wynajmie sal czy powierzchni biurowych
Przy każdym działaniu należy określić źródło finansowania (wkład własny osobowy, rzeczowy, środki pochodzące z Umowy).
3. Krótki opis działań, jakie będą podjęta w trakcie realizacji usługi - należy krótko scharakteryzować działania, których dotyczy oferta ( grupa docelowa,
miejsce realizacji, najważniejsze działania, przewidywane rezultaty, wartość ).

III. Harmonogram podejmowanych działań
Należy przedstawić harmonogram planowanych działań tzn. opisać w kolejności (w następstwie czasowym) działania, jakie oferent zamierza podjąć przy
realizacji projektu. Harmonogram w tym punkcie można przedstawić w podziale na obszary tematyczne związane z funkcjonowaniem centrum, dla których
muszą być spełnione poszczególne standardy.

IV. Zakres finansowy projektu
1. Kalkulacja przewidywanych kosztów
Należy określić poszczególne kategorie wydatków w odniesieniu do każdego obszaru wraz z ich podsumowaniem;
W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń oraz uwzględnić wkład własny.
W ramach wskazanych kategorii należy określić poszczególne pozycje oraz sposób ich kalkulacji tzn. podać ilość jednostek, koszty jednostkowe oraz rodzaje
miary (np. sztuki, godziny, dni, miesiące, osoby itp.).

Przykład kalkulacji kosztów:

Nr
pozycji

Nazwa

Rodzaj

pozycji

miary

I

Koszty poniesione w ramach obszaru I

1.

Dodatek do wynagrodzenia Kierownika
CIS

II

Koszt

Koszt

Wnioskowana

jednostkowy

całkowity

kwota

Liczba jednostek

Koszty poniesione w ramach obszaru III

miesiąc

1

Wkład
własny/inne
środki finansowe

300,00

300,00

300,00

0,00

Razem

300,00

300,00

0,00

1.

Wynagrodzenie pracownika socjalnego
(1 etat)

miesiąc

6

3000,00

18000,00

0,00

18000,00

2.

Wynagrodzenie psychologa(umowa
cywilnoprawna)

godzina

64

60,00

3840,00

0,00

3840,00

3.

Wynagrodzenie terapeuty (umowa
cywilnoprawna)

godzina

10

60,00

600,00

540,00

60,00

4.

Zakup art., spożywczych na posiłki dla
uczestników

miesiąc

6

1000

6000,00

2000,00

4000,00

Razem

28440,00

2540,00

25900,00

W tabeli powinny się znaleźć wszystkie koszty dotyczące realizowanego projektu.
2. Wycena wkładu osobowego i rzeczowego
Należy podać, w odniesieniu do każdej pozycji wkładu własnego, w jaki sposób zostanie pokryty oraz w jaki sposób dokonano jego wyceny, np.
Poz. II.1. Wynagrodzenie pracownika socjalnego – pracownik jest zatrudniony w CIS, jego wynagrodzenie jest finansowane ze środków własnych
instytucji.

Poz. II.3. Wynagrodzenie terapeuty – terapeuta będzie zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej na przeprowadzenie 9 godzin szkolenia, 1
godzina będzie zrealizowana w ramach porozumienia wolontariackiego.
V. Inne informacje
1.Dotychczasowe doświadczenie oferenta – należy podać informację o instytucji oraz o jej dotychczasowym doświadczeniu.
Oświadczenie oferenta, w punkcie:
1) należy potwierdzić, że oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłaceniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych ani składek na
ubezpieczenie społeczne;
2) należy potwierdzić, że wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Miejsce na podpisy: podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (osoby te muszą być wymienione w Dziale 2 KRS / innym
rejestrze/statucie lub upoważnione na mocy załączonego do oferty pełnomocnictwa).
Załączniki wymagane do oferty
Wraz z wypełnioną ofertą należy dostarczyć następujące załączniki:
1) kopia aktualnego odpisu z rejestru, wyciąg z ewidencji KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących;
2) kopia aktualnego statusu CIS;
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (jeśli dotyczy).

