
zalączn k nr 1

do uchwały Nl 129/474/2021,
ZarżądU Powiat! W]elckego

z dn]a 2 se.pnia 2021 roku

1.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
komisji konkursowej

z dnia 27 lipca 2021 roku

skład osobowy:

W posiedzeniu komisji konkursowej uczestniczyli członkowie powołani Uchwałą
ńr 126/462/2021 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 12 |ipca 2o27l. W składzie:

Anna Front - Zastępca Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie
w wieliczce,
PaWeł ŁUcżyński - GłóWny specjalista ds. funduszy europejskich W starostwie
PoWiatowym W Wieliczce,
Monika Job - Kierownik działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
W Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
Aneta Wróbel - Pedagog-doradca osób niepełnosprawnych W PoWiatowym
centrum Pomocy Rodzinie W Wieliczce,
Przy udziale Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinle W Wielicżce,

Polząd€k obrad:

Na konkiJrs Wpłynęły trzy ofeńy złożone przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości i Inicjatyw społecznych PRoELIo z siedzibą W szczygłowie
fir 47, 32-020 Wieliczka. oferty rozpatrzone pod Względem formalnym przez
pracownikÓW PCPR, zostały prżekazane do zaopiniowania komisjj konkursoti/ej,
która dokonała oceny merytorycznej żgodnie z kryteriami określonymi W § 11
Regulaminu otwańego konkursu ofert, będącego załącżnikiem do uchwały nr
I25/460l202t Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 30 czelwca 2o2lr.

ofeńa pod tytułem: ,,Klub aktywnych niepełnosplawnych z PoWiatu Wielickiego''
ofeńa oceniona forrnalnie jako kompletna i prawidłowa W ocenie ńerytorycznej
użyskała średnią Wartość punktową 43 na 100 możliwych do Użyskania punktóW,
ofeńa nie uzyskała W ocenie merytorycznej Wymaganej minimalnej średniej ocen
70 pkt pozwalających na dofinansowanie ofeńy.

ofeńa pod tytułem: ,,Aktywni - Kompetentni - samodżielni"
oferta oceniona formalnie jako kompletna i prawidłowa W ocenie merytoryczne]
uzyskała średnią Wartość punktową 50,33 na 100 możliwych do uzyskania
punktÓW. ofeńa nie użyskała W ocenie merytorycznej Wymaganej mlnimalnej
średnie.j ocen 70 pkt pozwalających na dofinansowanie oferty.

oferta pod tytułem:,,Animaloterapia- rehabilitacja społeczna niepełnospraWnych
mieszkańcóW Powiatu Wielickiego"
oferta oceniona formalnie jako kompletna i prawidłowa W ocenie merytorycznej
uzyskała Średnią Wańość punktową 74 ńa 1oo możliwych do Uzyskanja punktóW,


