
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA 

FINANSÓW PUBLICZNYCH DLA WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W 

RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 – DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE 

I ZDROWOTNE, PODDZIAŁANIE 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ 

INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR 

 

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych   

  

• jako wnioskodawca projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.3. – 

usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR   

• w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) 

  

ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej  

realizacji projektu w ramach RPO WM 2014-2020  

Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, 

 Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, 

 poddziałania 9.2.3. – Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR   

  

  

I. Wstępny opis projektu:  

  

W ogólnych ramach projektu przewiduje się realizację działań:   

 Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne 

 Usługi aktywizująco - usprawniające i działania wspierające 

 

  

II. Spodziewany czas realizacji projektu:   

  

              2017 - 2020 r.   

  

III. Typy instytucji, z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu:   

  

• podmioty ekonomii społecznej, 

• organizacje pozarządowe,  



• przedsiębiorcy.  

  

IV. Cel partnerstwa:   

  

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu w ramach osi priorytetowej 9 Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Usługi opiekuńcze i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR . 

  

V. Zakres projektu:  

  

Projekt obejmuje prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację 20 osób 

starszych z Gminy Zakliczyn wraz z działaniami wspomagającymi zgodnymi z Regulaminem 

konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9 Regon Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Usługi społeczne i 

zdrowotne, poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – SPR.   

  

VI. Zakres tematyczny partnerstwa:  

  

W  ramach  projektu  przewidziane  są  działania  związane  z 

dostarczaniem zimnych i ciepłych posiłków do  placówki zapewniającej dzienną opiekę i 

aktywizację osób starszych, co wiąże się z zapewnieniem należytego wyżywienia osobom 

korzystającym z placówki. 

  

VII. Przedmiotowy projekt realizowany będzie m.in. w oparciu o następujące 

dokumenty i wytyczne:  

  

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020   

2) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020   

3) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020   

4) Ogłoszenie o naborze nr  RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16 



 

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie 

z jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści 

powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie 

realizacji partnerstwa.  

 

VIII. Kryteria wyboru partnera:  

 

1. Kryteria dostępu (wymogi formalne): 

 

Do postępowania mogą przystąpić  podmioty, które łącznie spełniają wymogi: 

1.1.  Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami i 

zakresem partnerstwa. 

1.2.  Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

1.3.  Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego 

1.4.  Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 

ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze 

zm.) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy. 

1.5.  Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 

1.6.  Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów 

 

2. Kryteria dodatkowe (ocena punktowa) 

 

2.1. Okres prowadzenia działalności: 

a) do 2 lat – 1 pkt 

b) powyżej 2 do 5 lat – 2 pkt 

c) powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt 

d) powyżej 7 lat – 4 pkt 

2.2. Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zadań 

w ramach partnerstwa w projekcie – od 0 do 20 pkt 

2.6. Posiada Certyfikacje/akredytacje/standardy dotyczące jakości działania Podmiotu 

świadczącego usługi cateringowe które są wystawiane przez instytucje zewnętrzne i 

podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, w tym przykładowo: ISO 9001:2009,  ISO 

22000,  

- 10 pkt posiadanie jednego certyfikatu, 

- 20 pkt posiadanie dwóch i więcej certyfikatów. 

  

  

IX. Termin i sposób składania ofert   

  

Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem >>Oferta partnerstwa w ramach 

otwartego naboru partnera w ramach RPO WP 2014-2020 – poddziałanie 9.2.3. –usługi 



opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR << należy składać lub nadsyłać do dnia 

10.10.2016 r. do godziny 15:00 w biurze Samarytańskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych przy ul. Grabina 11 w Zakliczynie. Liczy się data wpływu oferty do Federacji 

(nie decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez 

rozpatrzenia. Wyniki naboru zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie Samarytańskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych. 

  

X. Wymagane dokumenty:   

  

1. formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej 

stronie.   

2. dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go  

reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca 

stan faktyczny na moment złożenia oferty),   

3. statut lub inny równoważny dokument określający profil działalności,   

4. ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok 

budżetowy,   

5. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego,   

6. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,   

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. 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.).   

• inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści 

niniejszego ogłoszenia o naborze.   

  

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 - 4, mogą zostać złożone w formie kserokopii 

potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.  

  

XI. Informacje dodatkowe   

  

a) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania 

na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej (wzór umowy 

stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz do unieważnienia naboru z ważnych 

przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w 

przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego dofinansowania 

zadania w ramach RPO WM 2014-2020.   

b) Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udziela:  

Barbara Żychowska  

Dyrektor Administacyjny  

tel. 697 093 074  

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) 

ul. Grabina 11  

32 – 840 Zakliczyn  

  

  


