
zatwierdzam:

niepełnosprawnością"

PostęPowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 1380 ustawy
dnia29stycznia2OO4r.-Prawozamówieńpublicznych(tj.Dz.U. z2015r.poz.2764zezm.).Realizacjazamówieniapodlega
prawu polskiemu, W tym W szczególnoŚci ustawie z dnia 23 kwietnia t964 r. Kodeks cywilny. Wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Załączniki do ogloszenia :

Nr1 - Formularzofertowy

Nr2 - Wzórpełnomocnictwa

Nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Nr4 - Wzor umowy

Nr 5 -Wzór umowy o przetwarzanie danych osobowych

oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Slownłka Zamówień Publicznych - kod CPV: 80400000_8 usługi
edukacji osób dorosłYch oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji mlodzieży,80410000-1 Różne uslugi szkolne, 8o50o00o_9
Usługi szkoleniowe, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.

1. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: powiatowe centrum pomocy Rodzinie w Świebodzinie

Kierownik Zamawiającego: Dyrektor - Ludmiła Janik

Adres Zamawiającego: uI. Zaków 3,66-200 Świebodzin

Nr telefonu: 68 47 553 53

Nr faksu: (068) 47 553 53

Adres e mail: pcpr_swieb@wp.pl

strona www na której będą umieszczane informacje: www.pcpr.swiebodzin.pl
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PoSTĘPOWANIE o UDZIELENIE zeuÓwlENIe NA USŁUGI SPoŁECZNE NR02/Us/2017
warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego dla uczestników p.o;"ńu

pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim''

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Zaków 3

56-200 świebodzin

oGŁoszENlE o zAMÓWlENtU NA UsŁUGl sPoŁEczNE
(zwa ne da lej,,ogłoszeniem'')

pod nazwą:
,,warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego dta osób z
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2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

zamawiający informuje, Że dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail
pr zy przekazywa n i u n astęp uj ących d o ku m e ntów:

1) PYtań i wYjaŚnień oraz innych informacji dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu;

2) zmian treści ogłoszenia;

3) informacji o PoPrawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
4) informacji o PoPrawieniu innYch omYłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujących

istotnych zmian w treści oferty;

5) informacji o odrzuceniu oferty;

6} zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;

7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;

8) informacji o udzieleniu zamówienia;

9} informacji o nieudzieleniu zamówienia.

UWAGA! Forma Pisemna jest bezwzględnie zastrzeżona dla oferty i dokumentó w, orazpełnomocnictwa.
3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia

1) Wykonawca moŻe zwrociĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie PÓŹniej niŻ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wnioseko wYjaŚnienie treŚci ogłoszenia wPłYnął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

2) JeŻeli wniosek, o którYm mowa W PPkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych
wYjaŚnień, ZamawiającY może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

3) TreŚĆ zaPYtań (wniosków o wYjaŚnienie ogłoszenia) wraz z wyjaśnieniamiZamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
Przekazał ogłoszenie bez ujawniania Źródła zapytania oraz udostępnia na stronie:www.pcpr.swiebodzin.pl

4) W uzasadnionYch PrzYPadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia.Dokonaną zmianę treŚci ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie na stronie: WWW.pcpr.swiebodzin.pl
4.

1)

Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy przygotować Ściśle według wymagań wynikających z ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treściogłoszenia.

2) WYkonawca składa tYlko jedną ofertę, Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóchlub więcej ofert, samodzielnie lub Przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
z przepisami prawa.

3) ofertę (wraz z załącznikami) naleŻY sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. oferta nieczytelna zostanieodrzucona, ZamawiającY nie wYraŻa zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanympodpisem elektronicznym.

4) Zaleca się, abY wszYstkie stronY oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały.Ponadto, zaleca się abY wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, byly przezniego poprawione poprzez
skreŚlenie błędnej treŚci lub kwotY z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treścioraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
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5) Na ofertę składa się wYPełnionY i podpisany formularz ofertowy (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) orazdokumenty (załączniki), stanowiące jej integralną część, na które składają się;

a) dokumentY Potwierdzające sPełnienia przez Wykonawcę warunków podmiotowych udziału w postępowaniu;
b) Pełnomocnictwo, jeŻeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu,

6} W PrzYPadku, gdY WYkonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za zgodnośćz oryginałem przez Wykonawcę. PoŚwiadczyĆ dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania
oŚwiadczeń w imieniu WYkonawcY. JeŻeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są lącznie dwie lub więcej osóbkoPie dokumentów muszą bYĆ Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. poświadczenie powinno nastąpićw sPosób jednoznacznie identYfikującY osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca na każdej zapisanej stroniekserokoPii składa własnoręcznY Podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem z użyciem formuły ,,za zgodność,, lubrównowaŻnej), Do oferty muszą zosta Ć za|ączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i treści odpowiadające
orYginatom (zawieraĆ wszYstkie treŚci wpisów, pieczątek, podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne.ZamawiającY moŻe ŻądaĆ Przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,gdy złoŻona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi Wątpliwości co do jej prawdziwości.

7) JeŻeli którYŚ z wYmaganYch dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokumenttaki naleŻY złoŻYĆ wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone
w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

8) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9) Zaleca się, abY WYkonawca zamieŚcił ofertę w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna powinna
zawieraĆ ofertę i bYĆ zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia
Po terminie, KoPerta Zewnętrzna Powinna byĆ zaadresowana na Zamawiającego oraz zawierać oznaczenie (bez nazwy ipieczątki Wykonawcy):

,,WarsztatY reintegracji sPołecznej i rozwoju osobistego dta uczestników projektu pn. Aktywna
integracja w Powiecie Świebodzińskim''

oraz opatrzona napisem
Nie otwierać przed 6lipiec 2Ot7 r. godz. t2.L5

5. Sposób podpisania oferty

1) KaŻde oŚwiadczenie woli, w tYm oferta wraz zewszystkimi załącznikami, powinno być podpisan e przezosobę lub osobyuPowaŻnione do składania oŚwiadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czymjeżeli upoważnienie takie nie wynika
z zaPisów dokumentów PublicznYch Przedłożonych w postępowaniu przez Wykonawcę, to wymagane jest przedłożenie
stosownYch Pełnomocnictw udzielonYch osobie podpisującej do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych. Upełnomocnienie musi zostać bezwzględnie udokumentowane.

2) zamawiający przyjmuje , Że zalączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania w imieniu wykonawcyzobowiązań finansowYch w wYsokoŚci odpowiadającej cenie oferty. Ewentualne pełnomocnictwo powinno byćpełnomocnictwem rodzajowym do występowania W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Należy
PrzedstawiĆ je w formie orYginału, bądź w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.Pełnomocnictwo we właŚciwej formie należy dołączyć do oferty. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia
Pełnomocnictwa W PrzYPadku jego braku lub gdy Wykonaw ca zloży wadliwe pełnomocnictwo. oferty podpisane przez
osobY nieuPowaŻnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zostaną odrzucone.
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pn. ,,AkĘwna integracja w Powiecie Świebodzińskim''

Uwaga! Wykonawca moŻe skorzystaĆ ze wzoru pełnomocnictwa załączonego do ogłoszenia (załącznik nr 2).
6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający
doświadczenie 20%.

będzie się kierował kryterium: cena brutto 8O%o oraz

sposób ocenv i badania ofert

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

1. Zasady oceny w8 kryterium ,,CENA'' ,,C'

Znaczenie kryterium (waga) - 80%

oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, inne proporcjonalnie mniej wedługwzoru:

najniższa cena brutto

ocena punktowa (C) ---- x 80 = ilość punktów

cena brutto badanej oferty

ofertom PozostałYch WYkonawców, sPełniającym wymagania kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
Punktów, WYliczenie Punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zasady oceny Wg kryterium ,,DoŚWlADczEN]E' ,,D"

Znaczenie kryterium (waga) - 20%

oferta z najwYŻszą liczbą udokumentowanych godzin pracy zosobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym otrzyma 20punktów.

W przypadku kryterium ,,DoŚwiadczenie", należy rozumieć doświadczenie Wzagrożonymi wykluczeniem społecznym. oferta otrzyma następującą liczbę punktów zagodzin szkolenia, warsztatów lub zajęć z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym:

pracy z osobami
ilość zrealizowanych

Na Potwierdzenie iloŚci PrzePracowanych godzin zajęć dla osób z niepełnosprawnością należy wypelnić załącznik nr 3 doogłoszenia.

ZamawiającY udzieli zamówienia WYkonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniuoraz zostanie ljznana za najkorzYstniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru, Jeżeli wykonawca, którego oferta zostałauznana za najkorzYstniejszą uchYli się od zawarcia umowy Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej ofertyspośród pozostałych ofert.

ZamawiającY PoPrawi w ofercie oczYwiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające
na niezgodnoŚci ofertY z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i poinformuje o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

Niezwłocznie Po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie www.pcpr.swiebodzin.p| informację oudzieleniu zamówienia Podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiającyniezwłocznie zamieści na swojej stronie informację o nieudzieleniu zamówienia.
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7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) ofertę naleŻy zloŻyĆ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w świebodzinie, ul. Zaków 3 , 66_200Świebodzin,wpokojunr5wterminie.ofertęnależyprzesłaćzapośrednictwem
oPeratora Pocztowego, kuriera lub złoŻYĆ osobiŚcie. o zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decydujedata i godzina wPłYwu ofertY do Zamawiającego. oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np, pocztąkurierską) iwPłYną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za zlożonepo terminie iniezwłocznie zwrócone, oferty moŻna składaĆ od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

2) ofertY będą PodlegaĆ rejestracji PrzezZamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającądokładnY termin PrzYjęcia ofertY, tzn. datę kalendarzow ą oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasuotwarcia ofert, będą one Przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
rt -'JY!qt 9\

3) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 lipiec 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. pCpR w świebodzinie,ul. Zaków 3,66-200 Świebodzin w pokoju nr 6.

9. lnne informacje związane z postępowaniem

WYkonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony e-mailem ifaxem o terminie i miejscu podpisaniaumów. Wzory umów stanowią za|ączniknr 4 i 5 do ogłoszenia.

Zamawiający zastrze8a moŻliwoŚĆ zmiany warunków na każdym etapie postępowania. Zamawiający zastrzega możliwośćunieważnienia postępowania bez podania przyczynunieważnienia.

10' Warunki udziału W PostęPowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Warunki udziału W PostęPowaniu - o udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzysPełniają warunki udziału W PostęPoWaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej - Wykonawca powinien wykazać,Że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - W tym okresie, wykonał naleŻycie min. 2 zadania dotyczące usługi organizowania zajęć dla osób zniePełnosPrawnoŚcią o wartoŚci min, 20.000,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia tysięcy złotych 0ol100) dla każdej zusług.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku określonego w Wykonawca ma obowiązek zlożyć wykaz (sporządzony
Wg Wzoru zał' nr 3 do ogłoszenia) wYkonanYch usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolnościtechnicznej i zawodowej , Że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresProwadzenia działalnoŚci jest krótszY - W tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonaniaiPodmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, orazzalączeniem dowodów określających czyte usługi zostalywYkonane lub są wYkonYwane należycie, przy czym dowodami, o kto.y.r, mowa, są referencje bądź inne dokumentywYstawione Przez Podmiol, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnymcharakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
UWAGA!

W celu ocenY sPełnienia warunku Wykonawca ma obowiąze k zlożyćwraz z ofertą w/w dokumenty.
ZamawiającY odrzuci ofertY wYkonawców w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
ZamawiającY nie będzie wzYwał do uzupełnienia w/w dokumentów w przypadku ich braku lub gdy dokumenty sąniekomPletne lub zawierają błędY. oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu lubzłoŻY ofertę niezgodnie z Postanowieniami niniejszego ogłoszenia nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.
tt. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

t2. przedmiot zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. ,,Warsztaty reintegracji społecznej i rozwojuosobistego dla uczestników Projektu Pn. Aktywna integracja w powiecie świebodzińskim ,, dla 5 grup po 25 osób, łącznie1'25 osób w okresie od liPca 2Ol7 do listoPada 2018r. Każda z 5 grup uczestniczyć będzie w 6 warsztatach stacjonarnych,kaŻdY warsztat trwaĆ będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo 4 wyjść specjalnych, które trwać będą od 4 do6h.

celem warsztatów jest przy8otowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjściez sYtuacji wYkluczenia sPołecznego oraz Podniesienie samooceny, a także motywowania do aktywnego poszukiwania pracy.uczestnicy utworzą 8rupę samopomocową, której aktywne działanie skierowane będą na wspólne pokonywaniechorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. celemich PracY będzie zmiana własnYch osobistych warunków życia. Grupa będzie środkiem prowadzącym dozniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej),
Terminy organizacji warsztatów:

wykonawca zorganizuje 6 warsztatów stacjonarnych oraz 4wyjścia specjalne dla każdej z 5 grup w okresie lipiec 2017 _listoPad 2018, WarsztatY i wYjŚcia sPecjalne dla każdej z grup powinny trwać minimum 6 miesięcy. Terminy oraz godzinyzajęĆ zostaną ustalone z łru}ą na PierwszYm spotkaniu. Wykonawca przedłożyZamawiającemu harmonogram w terminiedo 3 dni roboczYch Po sPotkaniu z |śrułą, oraz będzie informował niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich jego zmianachza pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail na adres: pcpr-swieb@wp.pl oraz przemek@wzgorzadalkowskie.pl
Liczebność i podzial na grupy:

Na udział w warsztatach zostanie skierowanych 125 osób. zostanie utworzonych 5 grup po 25 osób w każdej. wykonawcazorganizuje 6 warsztatów stacjonarnych oraz 4wyjścia specjalne dla każdej z 5 grup.Łącznie 30 warsztatów stacjonarnychdla 5 grup oraz 20 wyjść specjalnych dla 125 osób.

Forma prowadzenia warsztatów:

WarsztatY naleŻY ProwadziĆ w formie aktywnych zajęc z uczestnikam i, przy wykorzystaniu gier, zabawanimującYch, scenek, Na koniec kazdego warsztatu prowadzący prowadzi 15 minutową sesję Feedback. W raziekoniecznoŚci na zajęcia naleŻY zaprosiĆ ekspertów/specjalistów, np. policjant, lekarz, prawnik itp,
Warsztaty specjalne:

W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewnia co najmniej 4 różnewyjścia specjalne do ustalenia z 8rupą. Za wyjściespecjalne uznajemy kaŻdego rodzaju wydarzenie kulturowe, rekreacyjne lub sportowe biletowane (m.in. wyjście do kina,teatru' oPerY, filharmonii, balet, Park wodnY itp.) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanychz organizacją wYjŚcia tzn, kosztY biletów Wstępu, przejazdu, ubezpieczenia NNW, a także zapewnia jeden gorący posiłek_dwudaniowy oraz wodę lub sok do wyboru przez uczestnika.

Prowadzący:

Wykonawca zapewnia podczas kaŻdego Warsztatu co najmniej 1 trenera, specjalisty w zakresie prowadzenia grupsamoPomocowYch oraz Posiadającego wYkształcenie co najmniej wyższe i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dlaosób z niepełnosprawnością. Do oferty Wykonawca za|ączyCV trenera

Miejsce i sale szkoleniowe:

Warsztaty, nie licząc wYjŚĆ sPecjalnYch, należy zorganizować na terenie miasta świebodzin w salach szkoleniowychdostosowanYch do liczebnoŚci wskazanych grup. obiekt, na terenie którego będą odbywały się warsztaty nie może posiadaćbarier funkcjonalnYch i architektonicznYch uniemożliwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnością. Sale ogrzane dotemperatury pokojowej, posiadają stoły i krzesła, tablice Flipchart z kartkami, flamastry, ekran, projektor z wejściem naHDMl.
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POSTĘPoWANIE o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPoŁECZNE NR02/us/20L7warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego dla uczestników nrir*"pn, ,,AkĘwna integracja w Powiecie Świebodzińskim''

Bufet szkoleniowy;

Podczas kaŻdego z warsztatów, WYkonawca zapewnia bufet szkoleniowy, w skład którego wejdzie: kawa rozpuszczalna,nierozpuszczalna mielona, herbata, co najmniej 3 rodzaje ciastek w tym jeden rodzaj zczekoladą lub nadzieniem, śmietankado kawy, cytryna, cukier, woda gazowana i niegazowana, serwetki lub ręcznik papierowy, kosz na śmieci. Bufet kawowynaleŻy zorganizowaĆ w miejscu do tego przystosowanym w odległości do 50 metrów od sali w której prowadzone będązajęcia.

Ubezpieczenie:

WYkonawca zaPewnienia ubezPieczenie NNW o wartości co najmniej 10 tys, złotych podczas trwania warsztatów dlakażdego uczestnika skierowanego na zajęcia przez pcpR w Świebodzinie.

Ewaluacja:

Na zakończenie zajęĆ WYkonawca zobowiązany będzie do przeprowadzeni ankiety monitorującej poziom zalożonego celuwarsztatów, Z Przebiegu realizacji kaŻdego warsztatu Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania ZamawiającemuraPortu z PrzeProwadzonYch zajęĆ wraz z listą obecności w terminie 3 dni roboczych po zakończonym spotkaniu. po
zakończeniu cYklu warsztatów z kaŻdą z trzech grup, w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca będzie zobowiązany dosPorządzenia raPortu końcowego uwzględniającego osiągnięcie założonego celu zajęć, wyniki ankiety ewaluacyjnej orazwnioski z PrzeprowadzonYch warsztatów, a także wykonanie i dostarczenie dokumentacji fotograficznej na nośnikucDIDVD.

Po realizacji wszYstkich zajęĆ z kaŻdą z 5 grup w termin ie 10 d n i roboczych, Wykonawca przedłoży sprawozda nie końcowez wYkonania zadania: ,,WarsztatY reintegracji społecznej i rozwoju osobistego dla uczestników projektu pn. Aktywnaintegracja w Powiecie Świebodzińskim", uwzględniające wyniki przeprowadzonej ankiety wraz z wnioskami specjalistyprowadzącego zajęcia.
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