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Straszęcin, 13 września 2017 roku

PRoToKÓŁ

z posiedzenia Komisji do oceny ofert i wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rata żOL4-2g2a, OŚ Priorytetowa lX

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach

pozaszkolnych, powołanej zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2017 roku.

Komisja w składzie:

1) Diana Wójcik, wiceprezes zarządu - przewodniczący Komisji

2) Aneta Ćwik, skarbnik zarządu - członek Komisji

3) Adam Wójcik, członek zarządu - członek i sekretarz Komisji

w dniu 31 sierpnia ż017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej w Straszęcinie stwierdza:

1. W odpowiedzi na Ogłoszenie z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie otwartego naboru na Partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operaryjnego Województwa Podkarpackiego

na lata żOL4-20ż0, Oś Priorytetowa lX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9,5 Podnoszenie

kompetencji osób dorosĘch w formach pozaszkolnych w zastrzeżonym terminie, tj, do dnia 12 września 2O17

roku złożono ofertę:

1) Ośrodka Szkolenia Kierowców PRAWKO Chmura Dorota (data złożenia 09.09,2017.)

2. Po otwarciu oferty Komisja stwierdziła, że:

1} oferta zawiera wymagane dane potencjalnego Partnera;

2} Oferent deklaruje, że posiada zasoby osobowe i techniczno - organizacyjne niezbędne do

przygotowania i realizacji projektu, na potwierdzenie załączając opis poŚwiadczający posiadane

doświadczenie i zasoby niezbędne do realizacji projektu;

3} oferta zawiera propozycję określającą wkład i koszt (częściowy} udziału jako Partnera w

opracowaniu i realizacji projektu.

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jakie zostaĘ sformułowane w przedmiotowym ogłoszeniu.

3, Oceniając ofertę zgodnie z przyjęĘmi kryteriami Komisja ustaliła, co następuje:

U doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych projektów;9 pkt.

2) deklarowany wkład w opracowanie i realizację projektu; 20 pkt,

3) szacunkowy koszt udziału Oferenta w przygotowanie i realizację projektu: 20 pkt.

Łącznie: 49 punktów.
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4. Uzasadnienie przyznanych punktów;

1) w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji projektów - współpracował w obszarze podnoszenia
kompetencji osób dorosłych i przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu m,in, kategorii C, C+E,

szkoleń zawodowych, kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej dla Powiatowego Urzędu Pracy w
Dębicy, Powiatowego Urzędu Prary w Ropczycach, Podkarpackiej Agencji Doradczo Konsultingowej w
Jaśle, Miejskiego Ośrodka Pomocy Dębicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie,
Ochotniczego Hufca Prary w Dębiry.

2) Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Prawko" Chmura Dorota jako jedyny w powiecie dębickim jest
jednostką Akredytowaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, jest również partnerem
Stowarzyszenia Kierowca.PL które skupia największe OSK w Polsce.

Komisja przyznała w zakresie tego kryterium 9 punktów.

2) w zakresie wkładu w opracowanie i realizację projektu:

a) Oferent zadeklarował bezpłatne wsparcie w przygotowaniu wniosku, jaki Stowarzyszenie Razem
Zdzialamy Więcej chce złożyć w ramach Konkursu;

b) Oferent zadeklarował kompleksowe wsparcie w zakresie przyjętych przez Stowarzyszenie Razem
Zdziałamy Więcej założeń do projektu, tj. wzrostu kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w
formach kształcenia w roku 2018 i 2at9 oraz uzyskania przez nich odpowiednich kwalifikacji do
wykonywania zawodu.

Komisja przyznała w zakresie tego kryterium 20 punktów.

3) w zakresie oszacowania kosztu udziału w przygotowaniu i realizacji projektu oferent zadeklarował bezpłatną
pomoc w przygotowaniu projektu.

W zakresie powyższego kryterium Komisja przyznała maksymalną liczbę punktów:20,

5, Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, Komisja wybrała na Partnera projektu Ośrodek Szkolenia
Kierowców PRAWKO Chmura Dorota; ul. Krakowska 28;9-2O0 Dębica,
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