OGŁOSZENIE
O NABORZE PARTNERA KRAJOWEGO
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, działanie IX.2 „Usługi na
rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie
IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie
Mazowieckim z siedzibą: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cekanowska 5, informuje, że dnia 18
października 2017 roku na podstawie 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. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnerów krajowych będących
podmiotami ekonomii społecznej na wspólne przygotowanie wniosku i realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu.
Projekt polegać będzie na świadczeniu usług społecznych i zdrowotnych dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki/Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim – Partner Wiodący z udziałem m. in. minimum dwóch
partnerów będących podmiotami ekonomii społecznej, t. j.:

1.

przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006 nr 94 poz. 651);

2.

podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) centrum integracji społecznej (CIS) i klub integracji społecznej (KIS);
b) zakład aktywności zawodowej (ZAZ) i warsztaty terapii zajęciowej (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;

4.

podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą,
z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze;

c)

spółki non-profit, o których 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%.

Celem projektu jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych i zdrowotnych
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczenie społeczne.
Przedmiotem działań w projekcie jest m.in. realizacja warsztatów, kursów, zajęć edukacyjnych
i kulturalnych, usług zdrowotnych, wyjazdów integracyjnych, usług opiekuńczych, specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz organizacja i prowadzenie Klubów Seniora dla osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.
Wymagania wobec partnera
1) Podmiot musi wyrazić chęć współpracy przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie
projektu oraz zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz
zadeklarować współpracę z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki/Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz prowadzić działalność na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2) Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Podmiot posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu
nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest też w trakcie rozwiązywania
działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia
działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.
4) Podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
5) Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz wobec reprezentowanego
podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich.
Kryteria wyboru :
Kryteria będą oceniane przez Komisję Konkursową:
1. KRYTERIA FORMALNE:
1) oferta została złożona we wskazanym terminie,
2) profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa,
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań
w projekcie,
4) wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
5) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
Niespełnienie jednego z powyższych kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.
2. KRYTERIA MERYTORYCZNE:
1) zgodność działalności Oferenta z przedmiotem działań i celami projektu – ocena od 0 do 30 pkt.,
2) deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa – maksymalnie 40 pkt.:
 zasoby ludzkie – max. 10 pkt.,
 techniczne – max. 10 pkt.,
 inne mające znaczenie dla prowadzenia projektu – max. 10 pkt.,
 wkład własny w realizację projektu (finansowy lub niefinansowy) – 10 pkt.
3) doświadczenie Oferenta w prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług społecznych i
zdrowotnych oraz realizacji projektów o podobnym charakterze – maksymalnie 30 pkt.:




doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – 15 pkt.,
doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług społecznych
i zdrowotnych od 1 roku do 5 lat – 5 pkt.,
 doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług społecznych
i zdrowotnych powyżej 5 lat – 10 pkt.
Do realizacji projektu może zostać wybrany Oferent, który spełni wszystkie wymogi formalne oraz
uzyska największą ilość punktów.
Zasady zgłaszania ofert
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.
2. Termin składania ofert trwa do dnia 9 listopada 2017 r. do godz. 12.00.
Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Oferty można składać:
1) osobiście w sekretariacie siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, adres: ul. Cekanowska 5,
97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30;
2) poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje
data wpływu oferty do sekretariatu MOPS w Tomaszowie Mazowieckim.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego”
4. Otwarcie ofert nastąpi 09.11.2017 r. o godzinie 12.30. Wyniki naboru zostaną opublikowane na
stronie internetowej MOPS Tomaszów Mazowiecki: www.mopstomaszow.nbip.pl/mopstomaszow.
5. W wyniku przeprowadzonego konkursu zostanie wyłonionych dwóch potencjalnych Partnerów.
W razie braku możliwości wyłonienia dwóch Partnerów konkurs zostanie unieważniony.
Wymagane dokumenty:
1) Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru
określonego w załączniku nr 1 do regulaminu,
2) Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
podmiotu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
3) Aktualny odpis z KRS lub właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
4) Aktualny statut podmiotu lub dokument równoważny,
5) Wykaz doświadczenia i potencjału do projektu,
6) Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani
wobec innych podmiotów.
7) 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),
8) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości 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. 2016 r. poz. 1870) 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. 2016 r. poz. 1541),
9) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy czynności w tym np. podpisywanie
umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem i
odpisem Krajowego Rejestru Sądowego).

10) Oświadczenie o gotowości wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego w
wysokości określonej w Formularzu Oferty.
Dodatkowych informacji na temat naboru Partnera w ramach ogłoszonego konkursu udziela:
 Katarzyna Goździk, tel. 576 807 809;
 Anna Borzęcka, tel. 797 956 293.
ZAŁACZNIKI:
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Karta zgłoszenia
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz Oferty
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Regulamin Konkursu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomaszowie Mazowieckim
……………………………………………

