Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 6/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie z dnia 27.11.2018r.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA
spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem”, Poddziałanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
- tryb pozakonkursowy”.
§1
Postanowienia wstępne.
1. Regulamin określa cele konkursu na wybór Partnera, zakres partnerstwa, warunki
uczestnictwa w konkursie, zasady składania ofert, kryteria oraz sposób oceny ofert.
2. Konkurs jest ogłoszony przez Gminę Pawłów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie.
3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie.
4. Konkurs dotyczy wspólnego opracowania i realizacji projektu, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9, pn. „Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem”, Poddziałanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie tryb pozakonkursowy”, zwanego w dalszej treści regulaminu Projektem.
§2
Cel konkursu .
1. Celem konkursu jest wybór partnera spoza sektora finansów publicznych, który będzie
współpracował z Gminą Pawłów – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowie przy
przygotowaniu i wspólnej realizacji Projektu.
2. Wnioskodawcą i Liderem projektu będzie Gmina Pawłów – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pawłowie.
3. Po ogłoszeniu wyników konkursu, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa
o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów
przy przygotowaniu i realizacji koncepcji Projektu określająca w szczególności:
1)
przedmiot umowy,
2)
prawa i obowiązki stron,
3)
zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
4)
partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów
projektu,
5)
sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez
poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania
udzielonego każdemu z partnerów,
6)
sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron
z umowy.
§3
Zakres partnerstwa.
W ramach partnerstwa przewiduje się podjęcie następujących działań:
1. Wspólne opracowanie przez Lidera i Partnera szczegółowej koncepcji Projektu z podziałem na
zadania oraz stworzenie wniosku aplikacyjnego.

2. Stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnej dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów,
potencjału, predyspozycji, potrzeb, przy współpracy z pracownikiem socjalnym Ośrodka.
3. Realizacja usług aktywnej integracji, których celem jest:
a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja
społeczna),
b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
(reintegracja zawodowa),
c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
4. Do w/w usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:
a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany
zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane
na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia
lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
§4
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty, które spełnią łącznie następujące warunki:
1) Partnerem jest podmiot o formie prawnej określonej w pkt IV Ogłoszenia o naborze Partnera
do realizacji projektu z dnia 29 października 2018r.
2) Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE lub wobec
których orzeczono zakaz dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich
jak: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych; - art. 12 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
3) Przedmiot jego działalności jest zgodny z celami i zakresem tematycznym partnerstwa.
4) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym lub
zbliżonym do celów i zakresu tematycznego partnerstwa, w tym:
– zrealizował w ciągu ostatnich 2 lat min.1 projekt zakładający szkolenia zawodowe, staże
oraz efektywność zatrudnieniową i osiągnął zakładane wskaźniki,
– zrealizował z sukcesem min. 1 projekt dofinansowany na kwotę min. 700.000,00 zł
w ciągu ostatnich trzech lat,
– w ciągu ostatnich dwóch lat realizował projekt w partnerstwie z instytucją z sektora
finansów publicznych.
5) Posiada odpowiedni potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny zapewniający sprawną
realizację działań, wchodzących w skład zakresu tematycznego partnerstwa.
6) Posiada gotowość do wniesienia wkładu własnego proporcjonalnie do otrzymanego
dofinansowania na realizowane przez siebie w ramach projektu zadania (całkowity wkład
własny do projektu stanowi 15% wartości projektu).
7) Prowadzi działalność na terenie woj. świętokrzyskiego, tj. posiada własną bazę lokalową
i techniczną.
8) Partnerem nie może być podmiot powiązany z Gminą Pawłów w rozumieniu załącznika I do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. L 187 z 26.06.2014, str. 1);
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do
Ogłoszenia o konkursie na wybór partnera do projektu z dnia 27.11.2018 r.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma
nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu.
4. Do oferty dołączyć należy w oryginale lub jego kopie poświadczone za zgodność z oryginałem
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wszelkie dokumenty wymienione
w Ogłoszeniu o konkursie na wybór partnera do projektu.
5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

§5
Zasady składania ofert
1.

2.
3.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określono w załączniku nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.
Nabór na partnera odbywać się będzie w terminie od 27.11.2018 r. do 18.12.2018 r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w trybie
pozakonkursowym”.
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie,
w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów
do 18.12.2018r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

4.
5.
6.
7.
8.

Za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
Przy przesłaniu oferty drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie dotarcia
oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert ponosi podmiot składający ofertę.
Gmina Pawłów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie nie ponosi kosztów przygotowania
oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
§6
Kryteria i sposób oceny ofert

1. Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie.
2. Ocena złożonych ofert nastąpi zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U.2018. poz. 1431 t.j. z dnia 2018.07.25).
3. Przy analizie zasadności i rzetelności ofert Komisja Konkursowa zastosuje następujące kryteria
wyboru oferty:
1) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.
2) Potencjalny partner jest podmiotem ekonomii społecznej – 10 pkt.
3) Potencjalny partner jest instytucją rynku pracy– 10 pkt.
4) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie,
techniczne, finansowe i organizacyjne) – max. 15 pkt.
5) Doświadczenie w realizacji zadań, w tym projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej, zbieżnych z celem głównym projektu – max. 10 pkt.

6) Posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do
świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa
zawodowego – 10 pkt.
4. Z postępowania konkursowego Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający punkty
przyznane ofertom wraz z uzasadnieniem. Załącznikami do protokołu będą karty indywidualnej
oceny każdej oferty przez członków Komisji Konkursowej. Ocenę końcową stanowi średnia ocen
wszystkich członków komisji. Do podpisania umowy zostanie rekomendowany jeden podmiot,
który uzyska największą liczbę punktów określonych w § 6 ust. 3.
5. Z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa regulująca szczegółowe warunki współpracy
i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
6. Podpisanie umowy o partnerstwie oraz realizacja projektu partnerskiego nastąpi wyłącznie w
przypadku otrzymania dofinansowania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”,
§7
Postanowienia końcowe
1. Gmina Pawłów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie zastrzega sobie prawo do:
1) negocjowania warunków i kosztów realizacji projektu,
2) unieważnienia naboru,
3) zmiany zapisów niniejszego Regulaminu .

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej

3.
4.
5.

6.

Gminy Pawłów na stronie internetowej Ośrodka w gablocie ogłoszeń w siedzibie Ośrodka,
niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników konkursu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie.
Nazwa podmiotu wyłonionego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej OPS, na stronie internetowej Ośrodka oraz w gablocie
ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
Formularz oferty konkursu na wybór partnera znajduje się na stronie internetowej Ośrodka
Pomocy Społecznej w Staszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPS.
Regulamin konkursu na wybór partnera znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pawłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPS.
Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na
adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie lub fax. Nr 41 3067150
Osoba do kontaktu: Monika Skrzeczyna, tel. 41 252 7173, e-mail ops.pawlow@poczta.onet.pl
Zatwierdzam
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie
/-/ mgr Monika Skrzeczyna

ARKUSZ OCENY ZGŁOSZENIA
Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu Poddziałanie 9.1 „Aktywna
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”.
A.

Nazwa podmiotu

B.

NIP

C.

Adres

Kryteria wyboru oferty:

Lp.

LICZBA
MOŻLIWYCH
DO
UZYSKANIA
PUNKTÓW

OPIS KRYTERIUM

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1

Zgodność działania
potencjalnego partnera z
celami partnerstwa

2

Potencjalny partner jest
podmiotem ekonomii
społecznej

Pod uwagę brana będzie zgodność celów statutowych
podmiotu z celami partnerstwa, działań przewidzianych 0-10
do realizacji przez partnera oraz celem projektu.
Podmiot spełnia jeden z poniższych warunków:
1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia
socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z
późn. zm.);
2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych;
3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
4. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z 0-10
realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we
wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu
działalności komercyjnej:
a. organizacja pozarządowa, o których mowa w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadząca działalność
gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów
statutowych;
b. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj.
spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działająca w
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c. spółka non-prot, o której mowa w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora
publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%

3

Potencjalny partner jest
instytucją rynku pracy

Podmiot spełnia warunki jest instytucją runku pracy
zgodnie z definicja MRPiPS
0-10
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy

4

Oferowany wkład
potencjalnego partnera w
realizację celu partnerstwa
(zasoby ludzkie,
techniczne, finansowe i
organizacyjne)

Oceniane będzie doświadczenie i kwalifikacje osób, które
będą zaangażowane w realizację projektu, a także
propozycje zakresu zadań, jakie dana osoba może
realizować na rzecz projektu
0-15
Oceniany będzie potencjał techniczny pod kontem
realizacji zaproponowanych działań, w tym sprzętowy,
warunki lokalowe podmiotu, wyposażenie oraz sposób
jego wykorzystania w' ramach projektu.

LICZBA
UZYSKANYCH
PUNKTÓW

5

6

Oceniane będą działania wspierające aktywizację
społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub
Doświadczenie w realizacji wykluczeniem społecznym, w tym osób
zadań, w tym projektów
niepełnosprawnych.
finansowanych ze środków Oceniane będzie doświadczenie w zakresie realizacji
0-10.
Unii Europejskiej,
projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej
zbieżnych z celem
UWAGA:
głównym projektu
Oceniane będą tylko zrealizowane działania i zdobyte
doświadczenie w okresie ostatnich trzech latach, w
stosunku do daty składania zgłoszenia.
Posiada wpis do rejestru
podmiotów prowadzących
Podmiot posiada wpis do rejestru podmiotów
agencje zatrudnienia
prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do
uprawniający do
świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa
świadczenia usług:
0-10
personalnego lub poradnictwa zawodowego
pośrednictwa pracy,
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz
doradztwa personalnego
lub poradnictwa
zawodowego
Łączna ilość punktów

Komisja w składzie:
1) …………..- Przewodniczący Komisji
3) ………….. - Członek Komisji
4) ………….. - Członek Komisji

WZÓR

Protokół Komisji
z oceny zgłoszeń złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów
publicznych do wspólnej realizacji projektu
1. Komisja w składzie:
1) .............................- Przewodniczący Komisji
3) ................................... - Członek Komisji
4) ...................................- Członek Komisji
dokonała oceny zgłoszeń złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów
publicznych do wspólnej realizacji projektu ogłoszonym w dniu ..................... - w celu
wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i
walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
2. Liczba
zgłoszeń:
......................................................................................................................................
3. Nazwa i adresy podmiotów, które złożyły zgłoszenia:
1)
...........................................................................................................................
2)
...........................................................................................................................
4. Liczba zgłoszeń odrzuconych z przyczyn formalnych………………….
5. Liczba zgłoszeń odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o otwartym
naborze
Partnera
……………..
...........................................................................................................................................
6. Lista rankingowa zgłoszeń:
1)
...........................................................................................................................
2)
...........................................................................................................................
7. Wskazanie zgłoszenia najwyżej ocenionego:
…………………………………………………………………………………………..
9. Propozycja wyboru Partnera:
…………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
10. Uwagi Członków Komisji:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Podpisy Członków Komisji:
1)………………………………

2)………………………………
3)………………………………
Pawłów, dnia ………………………
Zatwierdzam

