
Postomino, dn. 25 listopad 2016r. 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu 
wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2014- 2020  

Oś priorytetowa VII. Wł ączenie społeczne 
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagroŜonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,  

konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 

 

 Gmina Postomino, działając poprzez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 ze zm.) 

ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu  
pn. „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagroŜonych 

ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020  
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne 

Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagroŜonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,  

konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 
 

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części 
zadań w projekcie. 

2. Działania w projekcie będą miały na celu przywrócenie na rynek pracy oraz do pełnego 
uczestnictwa w Ŝyciu społecznym osób zagroŜonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym, a takŜe wsparcie otoczenia osób zagroŜonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnienie aktywnej 
integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra 
pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: 

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, 

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczące wyboru lub 
zmiany zawodu, wyposaŜenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz 
umiejętności poŜądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, 

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego 
dostosowanie do potrzeb rynku pracy, 

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier 
zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących 
oddalenie od rynku pracy. 

 



3. PowyŜsze cele będą realizowane w projekcie przez partnera poprzez następujące zadania:  
a) wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zróbmy to razem- 

aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagroŜonych ubóstwem i /lub 
wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” wraz z zakupem materiałów, 
organizacją poczęstunku oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji, w oparciu 
o Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16, 

b) wspólna realizacja projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, 
c) organizacja i przeprowadzenie części zajęć warsztatowych, wsparcia specjalistycznego 

i doradczego, mediacji, treningów itd. w ramach projektu, 
d) prowadzenie części wsparcia w środowisku lokalnym w ramach realizacji Programu 

Aktywności Lokalnej w tym zapewnienie poczęstunku, materiałów do zajęć oraz 
całościowej dokumentacji z tym związanej, 

e) załoŜenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności 
związanych z udziałem partnera w projekcie, 

f) oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków partnera w projekcie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych 
w ramach EFS 

g) prowadzenie wyodrębnionej księgowości projektu w sposób przejrzysty zgodnie 
z zasadami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

h) wspólne prowadzenie działań upowszechniająco- włączających, 
i) współpraca przy obsłudze logistyczno- organizacyjnej projektu. 

 

4. Wymagania wobec partnerów: 
Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć, mogą być 
wszystkie podmioty spoza sektora finansów publicznych, które: 

a) posiadają działalności zgodną z celami partnerstwa i projektu,  
b) posiadają siedzibę lub odział zamiejscowy na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego, 
c) posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez właściwy 

Wojewódzki Urząd Pracy, 
d) wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz 

wspólnie z Wnioskodawcą będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku 
o dofinansowanie oraz w realizacji projektu, 

e) posiadają doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze w okresie 
ostatnich 5 lat przed złoŜeniem oferty współpracy, 

f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe 
wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów 
i oświadczeń wymienionych w punkcie 7 lit. e- i). 

g) nie są podmiotami wykluczonymi z moŜliwości otrzymania dofinansowania 
(o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107. 
 



5. Przedmiotowy projekt będzie realizowany m.in. w oparciu o następujące dokumenty  
i wytyczne.  
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r nr CCI 
2014PL16M2OP016 

b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WZ 2014-2020, 
c) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

d) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

e) Ogłoszenie o naborze nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16. 
ZłoŜenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego 
deklaracją, iŜ jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyŜszych 
dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na kaŜdym etapie realizacji partnerstwa. 

 

6. Kryteria wyboru partnera:  
Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest 
spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań 
formalnych opisanych w „Wymaganiach wobec partnera” stanowiących pkt 4 niniejszego 
ogłoszenia. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- 
nie spełnia. Oceny oferty dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.  
W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyŜej w wyznaczonym terminie 
lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez 
dalszego rozpatrywania. 
Kryteria oceny merytorycznej (0-15 punktów) 
KaŜda z osób oceniających, na podstawie karty oceny, przyzna ofercie od 0 do 15 punktów. 
Końcowa ocena oferty będzie średnią arytmetyczną ocen wszystkich oceniających. Wybór 
oferty nastąpi według listy rankingowej, przy czym w ramach przedmiotowego naboru 
moŜliwe jest zawarcie partnerstwa z 1 podmiotem. Warunkiem zawarcia partnerstwa będzie 
uzyskanie przez danego Oferenta na etapie oceny merytorycznej co najmniej 7 punktów. 

Kryterium ogólne Kryterium szczegółowe  Opis punktacji 

Doświadczenie Oferenta  
w realizacji projektów (w tym 
partnerskich), zadań zleconych1 
lub innych przedsięwzięć, w 
zakresie wspierania rodzin, w 
tym realizacji działań 
wymienionych w punkcie 3 
niniejszego ogłoszenia 

1. Oferent zawarł w ofercie 
oświadczenie o zrealizowanych 
projektach, zadaniach zleconych, lub 
innych przedsięwzięciach, w tym 
dane nt. okresu realizacji, celów, 
działań (form wsparcia), grup 
docelowych, rezultatów, zawartych 
partnerstw, wartości tych działań, a 
oceniający uznał wykazane 
przedsięwzięcia jako spójne z celem 

2 przedsięwzięcia = 1 punkt 

3-4 przedsięwzięć = 2 punkty 

5 i przedsięwzięć = 3 punkty 

 

 

                                                           
1 Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 



Maksymalna liczba punktów: 6 projektu. 

 

2. Oferent zapewni kadrę (w tym 
zarządzającą), posiadającą 
kwalifikacje i doświadczenie, 
zapewniające w opinii oceniającego 
efektywną realizację zadań spójnych 
z celem projektu. 

Oferta w tym zakresie:  
- nie spełnia kryterium – 0 
punktów 
- częściowo spełnia kryterium – 1 
punkt  
- całkowicie spełnia kryterium – 2 
punkty  

3. Okres funkcjonowania Oferenta jest 
nie krótszy niŜ 1 rok 

1 punkt 

Deklarowany wkład Oferenta w 
realizację celu partnerstwa 

Maksymalna liczba punktów: 2 

1. Oferent zawarł w ofercie 
oświadczenie o gotowości do 
wniesienie wkładu własnego 
finansowego lub niefinansowego w 
formie wolontariatu (w tym 
przypadku naleŜy w ofercie zawrzeć 
metodologię wyliczenia tego wkładu 
w oparciu o rynkowe stawki danej 

usługi2, a oceniający weźmie pod 

uwagę rzetelność i wiarygodność 
przedstawionej metodologii 
wyliczeń). 

wkład w wysokości 0,5% – 1 
punkt  

wkład w wysokości 1% – 2 
punkty  

 

 

Koncepcja udziału Oferenta w 
realizacji projektu, w tym wizja 
wdraŜania zadań wskazanych w 
punkcie 2 niniejszego ogłoszenia  

 

Maksymalna liczba punktów: 4 

 

Oceniający weźmie pod uwagę, w jakim 
stopniu oferta obejmuje następujące 
zagadnienia: 

1. Oferent zawarł w ofercie rzetelny 
opis problemów i potrzeb 
mieszkańców Gminy Postomino, na 
które odpowiadałyby realizowane 
przez niego zadania, w tym moŜliwie 
najbardziej aktualne dane ilościowe, 

 

Oferta: 

- nie obejmuje danego 
zagadnienia - 0  punktów 

- oferta tylko częściowo obejmuje 
dane zagadnienie - 1 punkt, 
-oferta w sposób wyczerpujący 
obejmuje dane zagadnienie - 2 
punkty  

2. Oferent przedstawił w sposób spójny 
i czytelny wizję efektywnego 
wdraŜania zadań wskazanych w 
punkcie 3 niniejszego ogłoszenia 

Oferta: 
- nie obejmuje danego 
zagadnienia -  
0  punktów 
- oferta tylko częściowo obejmuje 
dane zagadnienie - 1 punkt, 
- oferta w sposób wyczerpujący 
obejmuje dane zagadnienie - 2 
punkty  

Posiada potencjał kadrowy 
niezbędny do realizacji projektu . 

1. Dysponuje kadrą mającą 
doświadczenie w przygotowaniu 
wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków EFS- 

Oferta w tym zakresie:  
-nie spełnia kryterium- 0 
punktów, 

                                                           
2 Zgodnie z zapisami Sekcji 6.10.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 



Maksymalna liczba punktów: 3 

 

minimum jedna osoba, mająca 
doświadczenie w pozyskiwaniu 
dofinansowania. 

-spełnia kryterium- 1 punkt, 

2. Dysponuje kadrą mającą 
doświadczenie w organizacji i 
realizacji działań o charakterze 
społecznym, edukacyjno-
społecznym- min. 1 osoba. 

Oferta w tym zakresie:  
-nie spełnia kryterium- 0 
punktów, 
-spełnia kryterium- 1 punkt, 

3. Dysponuje kadrą mającą 
doświadczenie w realizacji projektów 
w zakresie wspierania rodzin, w tym 
realizacji działań wymienionych w 
punkcie 3 niniejszego ogłoszenia. 

Oferta w tym zakresie:  
-nie spełnia kryterium- 0 
punktów, 
-spełnia kryterium- 1 punkt, 

 

7. Termin i sposób składania ofert 
Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w projekcie 
Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagroŜonych ubóstwem i 
/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino w odpowiedzi na ogłoszenie o 
naborze nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16” naleŜy składać lub nadsyłać do dnia 16 grudnia 
2016 roku do godziny 15.30 w pok. 7  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie, 
Postomino 30, 76-113 Postomino. Liczy się moment wpływu oferty do Ośrodka. Oferty 
złoŜone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 
2016r. roku o godzinie 8.00. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji 
Publicznej GOPS Postomino do dnia 23 grudnia 2016 roku.  

Wymagane dokumenty: 

a) oferta partnera w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów- załącznik 
nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na kaŜdej stronie, 

b) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, 
uwzględniająca stan faktyczny na moment złoŜenia oferty), 

c) statut, 
d) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok 

budŜetowy,  
e) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego  
f) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,  
g) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym 

mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241), 

h) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z moŜliwości otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej na podstawie:  



− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.),  

− art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),  

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 
2014 r. poz. 1417 ze zm.).  

i) CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację 
zadeklarowanych działań projektowych oraz wskazanie czynności, jakie będą 
realizować w projekcie, 

j) referencje potwierdzające doświadczenie, 
k) inne, niŜ wyŜej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeŜeli wynikają z treści 

niniejszego ogłoszenia o naborze. 
Dokumenty, o których mowa w lit. c- j, mogą zostać złoŜone w formie kserokopii 
potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.  

8. Informacje dodatkowe 
a) ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji 

zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz 
do uniewaŜnienia naboru z waŜnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu 
w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie 
projektu przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs, a tym samym nie uzyskaniu 
odpowiedniego finansowania z EFS, 

b) wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udzielają pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie, tel. 59/8464463, e-mail: 
janina.lyczko@postomino.pl  
 

9. Procedura odwoławcza 
Nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu.  
 


