
Protokół z przeprowadzonego naboru partnera  
 

Na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) Gmina 
Postomino/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie przeprowadził otwarty nabór 
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 Włączenie 
społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym. 

1. Nabór ogłoszono w dniu 15 czerwca 2016 roku- Zarządzenie Nr 9/2016 Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie ogłoszenia otwartego 
naboru 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 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym, zamieszczone zostało na BIP Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Postominie i tablicy ogłoszeń.  
 

2. Termin składania ofert określony został na dzień 6 lipca 2016 roku.  
 

3. W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła jedna oferta: 
− Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk, 

 
4. Komisja w składzie: 

− Przewodniczący Komisji- GraŜyna Jędrzejewska, 

− Członek Komisji- Krystyna Ślebioda, 
− Sekretarz Komisji- Janina Łyczko-Schmidt 

 
5. Zastosowano następujące techniki oceny: 

− I etap konkursu- ocena formalna oferty, 
− II etap konkursu- ocena merytoryczna oferty. 

 
6. Przebieg Konkursu: 

W dniu 7 lipca 2016 roku Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej oferty. Oferta 
złoŜona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku spełniła wszystkie kryteria 
oceny formalnej i została przekazana do oceny merytorycznej.  

W załaczeniu formularze oceny formalnej oferty. 

Drugi etap konkursu przeprowadzono 7 lipca 2016 roku, przy uŜyciu formularzy oceny 
merytorycznej. Oceny dokonano na podstawie następujących kryteriów:  



− doświadczenie w realizacji projektów, zadań zleconych lub innych przedsięwzięć 
w zakresie wspierania rodzin,  

− deklarowany wkład własny, 
− koncepcja udziału w realizacji projektu, w tym wizja wdraŜania zadań, 

− potencjał kadrowy niezbędny do realizacji zadania.  

Ocenie została poddana oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku. Średnia 
punktów uzyskanych przez ofertę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 
wyniosła 15 punktów. 

W załaczeniu formularze oceny merytorycznej. 

 

7. Uzasadnienie: 

Wybrany podmiot posiada duŜe doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji podobnych 
projektów, w tym współfinansowanych ze środków EFS. Posiada adekwatny do zakładanych 
działań, posiadający wiedzę i doświadczenie potencjał kadrowy, niezbędny do prawidłowego 
i efektywnego przygotowania i realizacji projektu. Koncepcja wybranego partnera 
zaprezentowana w ofercie jest spójna z oczekiwaniami lidera. Oferta zawiera propozycję 
załoŜeń projektu i rozwiązań w zakresie realizacji poszczególnych jego zadań. Oferta 
dookreśla działania, w które Partner moŜe się zaangaŜować i opisuje szeroki zakres 
zaangaŜowania w poszczególne działania wskazując przy tym zespół, który adekwatnie do 
posiadanego doświadczenia w dane działania będzie zaangaŜowany. Partner deklaruje 
zaangaŜowanie w administrowanie projektem oraz wniesienie wkładu własnego.  

Gmina Postomino/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie będzie uczestniczyć 
w projekcie, jako lider inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego. 

Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na BIP Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Postominie i tablicy ogłoszeń.  

 

Postomino, dn. 07.07.2016r. 

 

Komisja Konkursowa: 

Przewodniczący Komisji- GraŜyna Jędrzejewska  

Członek Komisji- Krystyna Ślebioda   

Sekretarz Komisji- Janina Łyczko-Schmidt   

 


