Czyże, dn. 07.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr 1/2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, działając w oparciu
o pełnomocnictwo Wójta Gminy Czyże, 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.2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór
partnera do realizacji projektu pn. “Razem możemy więcej” planowanego do realizacji w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1
Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Narew.
1. Liderem przedmiotowego projektu jest Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże
Realizatorem projektu jest : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach.
Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z Gminą Narew. Realizatorem projektu ze
strony Gminy Narew jest Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Narwi.
2. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja zadań
służących osiągnięciu celów projektu.
3. W ramach projektu poszukuje sie partnera do realizacji min. usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym. Prognozuje się, iż partner w ramach projektu będzie
odpowiedzialny za zadanie związane z organizacją dla beneficjentów zaplanowanych we
wniosku szkoleń zawodowych oraz zapewnienie innych działań w sferze aktywizacji
zawodowej ujętych we wniosku o dofinansowanie. Dopuszcza sie mozliwośc wykonywania
innych działań.
4. Grupę docelową projektu stanowi:
Osoby (kobiety i mężczyźni) zagrożeni problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego
tj społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju LSR LGD
„Puszcza Białowieska”- zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla działania 9.1 RPO
WP 2014-2020.
5. W ramach projektu przewiduje się osiągnięcie określonych wskaźników produktu
i rezultatu (określone szczegółowo po opublikowaniu przez LGD Puszcza Białowieska
dokumentów dotyczących przedmiotowego konkursu). Wnioskodawca zakłada, iż obejmie
wsparciem maksymalnie 30 osób z terenu Gminy Czyże z terenu Gminy Narew (liczba kobiet
i
mężczyzn
zostanie
określona
na
etapie
konstrukcji
projektu).
Za osiągniecie wskazanych w projekcie wartości wskaźników i efektywności zatrudnieniowej
odpowiadać będzie Lider projektu oraz partner – Gmina Narew.
6. Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są
uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014–2020, tj. m.in.
spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach

socjalnych (Dz.U nr 94 z 2006 r. poz.651 ze zm.) lub organizacje pozarządowe, o których
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz.239 ze zm.).
Partnerem w projekcie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania
dofinansowania oraz osoby fizyczne, podmioty, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm),
podmioty, o których mowa w 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) i podmioty, o których mowa w
art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).
7. Projekt realizowany będzie w okresie 01.10.2018 r. - 30.11.2019 r.
8. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące, aktualne dokumenty
i wytyczne:
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
b) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania
„Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR LGD PB),
c) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014-2020 (SZOOP),
d) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020,
e) 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,
f) Regulamin naboru projektów.
Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego
deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów
i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.
9. Kryteria wyboru partnera:
a) kryteria oceny formalnej (spełnia/nie spełnia)
 zgodność misji/profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu
wskazanymi w punkcie 3 niniejszego naboru, w tym w szczególności posiadanie
odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych (weryfikowane na podstawie
zapisów w statucie),
 spełnienie kryterium określonego w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia o naborze
(weryfikowane na podstawie dokumentacji złożonej w odpowiedzi na nabór),
 znajdowanie się w sytuacji prawnej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie
zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń
wymienionych w punkcie 11 lit.c, e-f)
Na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń
i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę

merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej
w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta
zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.
b) kryteria oceny merytorycznej (0-28 punktów).
Każda z osób oceniających, na podstawie karty oceny, przyzna ofercie od 0 do 28 punktów.
Końcowa ocena oferty będzie średnią arytmetyczną ocen wszystkich oceniających.
O liczbie wybranych do realizacji ofert partnerskich zdecyduje Lider projektu na podstawie listy
rankingowej przy założeniu, że wybrana oferta uzyskała co najmniej 60% punktów na etapie
oceny merytorycznej (17 pkt). Jeżeli podmiot, który został wybrany do partnerstwa
z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z udziału w projekcie, do partnerstwa może być wybrany
kolejny z listy podmiot spełniający minimalne kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.
Opis kryterium ogólnego
1. Doświadczenie Oferenta w realizacji
zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, w zakresie
zadań określonych w punkcie 3 ogłoszenia
o naborze, w okresie 5 lat do daty złożenia
oferty, a jeśli Oferent istnieje krócej, to w
okresie
swojej
dotychczasowej
działalności.
Maksymalna liczba punktów: 15

2. Deklarowany wkład Oferenta
realizację projektu.
Maksymalna liczba punktów: 5

w

Opis kryterium szczegółowego
1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie
o zrealizowanych na terenie
województwa podlaskiego co najmniej
1 zadaniach/ inicjatywach/
przedsięwzięciach, w tym co najmniej
dane nt. okresu realizacji, celów, działań
(form wsparcia), grup docelowych,
rezultatów, zawartych partnerstw,
wartości (w części przypadającej na
Oferenta), a oceniający uznał wykazane
przedsięwzięcia jako spójne z Kryterium
ogólnym nr 1.

Opis punktacji i sposobu oceny
Liczba zrealizowanych
zadań/inicjatyw/przedsięwzięć:
1 = 1 punkt
2 = 3 punkty
3 = 5 punktów
4 i wiecej = 10 punktów

2. Wśród wymienionych
i zaakceptowanych przez oceniającego
zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, znajduje
się co najmniej jedno zakończone
i rozliczone 1, o wartości nie mniejszej
niż 30 000,00 PLN

3 punkty

3. Okres funkcjonowania Oferenta jest
nie krótszy niż 1 rok.

2 punkty

1.
Oferent
zawarł
w
ofercie
oświadczenie, że zapewni kadrę (w tym
zarządzającą), posiadającą kwalifikacje
i doświadczenie zapewniające w opinii
oceniającego
efektywną
realizację
działań przedstawionych w ofercie.

Oceniający przyzna od 0 do 3
punktów.
W przypadku przyznania mniejszej niż
maksymalna liczby punktów za dane
kryterium, oceniający szczegółowo
uzasadnia swoją ocenę

Oferent powinien załączyć do oferty dokument wystawiony przez podmiot trzeci, poświadczający fakt
rozliczenia
i wartość zadania/ inicjatywy/ przedsięwzięcia.
1

2. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie
o tym czy i jakim potencjałem
technicznym będzie dysponował w
trakcie realizacji projektu (np. meble,
sprzęt biurowy i informatyczny, inne
urządzenia lub rozwiązania techniczne).

3. Koncepcja udziału Oferenta w realizacji
projektu.
Maksymalna liczba punktów: 8

Oceniający weźmie pod uwagę, w jakim
stopniu oferta obejmuje następujące
zagadnienia:
1. Oferent dokonał lub odwołał się do
diagnozy problemów i potrzeb grupy
docelowej projektu, dla której
zamierza realizować działania
projektowe. Powołał się przy tym na
zapisy LSR LGD PB i wykazał
spójność zaproponowanej przez
siebie koncepcji działań z LSR.
2. Oferent zaproponował i opisał
realizowane przez siebie w projekcie
działania, adekwatnie do opisu
problemów i potrzeb. Oferent
przedstawił w sposób spójny i
czytelny wizję efektywnej realizacji
zaproponowanych przez siebie
działań, w tym działań promocyjnoinformacyjnych i sposób
prowadzenia rekrutacji do projektu.

Oceniający przyzna od 0 do 2
punktów. Ocenie będzie podlegała
ilość, jakość
i przydatność (w kontekście
zaproponowanych działań) potencjału
technicznego, jakie Oferent zadeklaruje
jako swój wkład techniczny do
projektu. W przypadku przyznania
mniejszej niż maksymalna liczby
punktów za dane kryterium, oceniający
szczegółowo uzasadnia swoją ocenę.
Oceniający może przyznać następującą
liczbę punktów:
Kryterium:
3.1 – 0-3 punktów
3.2 – 0-5 punktów
W przypadku przyznania mniejszej niż
maksymalna liczby punktów za dane
kryterium, oceniający szczegółowo
uzasadnia swoją ocenę

10. Termin i sposób składania ofert.
Oferty należy składać lub nadsyłać na formularzach stanowiacych załacznik nr 1-3 do niniejszego
ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem

“Oferta partnerstwa w projekcie „Razem możemy więcej” planowanego do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie
9.1”
do dnia 28.02.2018 r. do godziny 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach,
Czyże 98, 17-207 Czyże. Liczy się moment wpływu oferty do organizatora otwartego naboru
partnera. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku
składania ofert za pośrednictwem poczty pod uwagę brana jest data i godzina wpływu oferty pod
wskazany powyżej adres.
Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej/ stronie głównej Lidera
projektu do dnia 01.03.2018 r.

Wymagane dokumenty:
a) karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
b) oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotu,
c) 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),
d) statut (jeśli oferent posiada),
e) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok
budżetowy,
f) oświadczenia – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia:
 o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego,
 o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne
wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,
 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. 2015 r. poz. 1212 ze zm.).
g) CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację
zadeklarowanych działań projektowych,
h) inne, niż wymienione wyżej oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści
ogłoszenia o naborze i/lub oferty.
Wymienione w lit. c,d,e,g,h dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii
potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.
11. Informacje dodatkowe
a) Lider projektu zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji działań na etapie
formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia
naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie
szczególnie w przypadku nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania, zmiany koncepcji
realizacji projektu itp.
b) Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udziela Anna Stankowska kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, tel. 85 655 44 19,
e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, w godzinach 8.00-15.00
Zapraszam do składania ofert
na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Czyże

Anna Stankowska
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czyżach

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera nr 1/2018

Karta zgłoszenia partnera
INFORMACJA O PODMIOCIE

1

Nazwa podmiotu

2

Forma organizacyjna

3

NIP

4

Numer KRS lub innego właściwego rejestru

5

Regon

6

Adres rejestrowy siedziby:

6a

Adres do korespondencji

6b

Adres poczty elektronicznej

7

Osoba uprawniona do reprezentacji
podmiotu
(w razie potrzeby można dodać wiersze do tabeli)

7a

Imię i nazwisko/ sprawowana funkcja

8

Osoba do kontaktów roboczych

8a

Imię

8b

Nazwisko

8c

Numer telefonu/faksu

8d

Adres poczty elektronicznej

(pieczęć Oferenta)

(data i podpis osób reprezentujących Oferenta)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera nr 1//2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach
Czyże 98
17-207 Czyże

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr 1//2018
1. Oświadczam(-y), że posiadam(-y) następujące doświadczenie w realizacji na terenie woj.
podlaskiego zadań/usług/inicjatyw/przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym (szeroko
rozumianym), w przeciągu 5 lat do daty złożenia oferty/w okresie swojej dotychczasowej działalności 1:

Proszę opisać dotychczasowe doświadczenia Oferenta w zakresie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej. Proszę podać listę nazw
zadań/usług/inicjatyw/przedsięwzięć i każdej pozycji przyporządkować dane nt. okresu realizacji, celów, grup docelowych, działań/form
wsparcia, ewentualnie zawartych partnerstw, wartości (w części przypadającej na Oferenta). Proszę wskazać, które z ww. przedsięwzięć są
rozliczone i zakończone.

2. Oświadczam(-y), że zamierzam(-y) zaangażować następujące osoby, które wyraziły gotowość do
pełnienie funkcji personelu projektu:
Proszę podać listę osób, które Oferent zamierza zaangażować do realizacji zadań w projekcie. Każdej z osób proszę przypisać rolę/zadania
w projekcie oraz opisać jej kwalifikacje i doświadczenie, szczególnie przydatne lub niezbędne na wskazanym stanowisku. Dodatkowo do oferty
proszę dołączyć CV tych osób lub krótką notatkę o tych osobach w sposób ww.

3.
Oświadczam(-y),
że
w realizację celu partnerstwa:

zamierzam(-y)

wnieść

następujący

potencjał

techniczny

Proszę szczegółowo opisać czy i jakie zasoby rzeczowe (np. meble, sprzęt komputerowy itp.) zamierzacie Państwo wnieść do projektu.

4. Przedstawiam(-y) następującą koncepcję mojego/naszego udziału jako partnera w realizacji
projektu, w tym wizję wdrażania proponowanych przeze mnie/przez nas działań:

Proszę opisać wizję realizacji Państwa działań w projekcie. Proszę dokonać lub oprzeć się na diagnozie problemów i potrzeb osób będących
grupą docelową projektu. Proszę podać dane liczbowe obrazujące skalę problemów/potrzeb tych osób. Proszę odnieść się w tym zakresie
również do zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju SLGD „Puszcza Białowieska”. Proszę przedstawić propozycję działań adekwatnych do
opisanych problemów i wizję realizacji tych działań w projekcie. Poszczególnym działaniom proszę przyporządkować szacowane przez Państwa
wstępnie koszty. Proszę wskazać w jaki sposób efektywnie będziecie Państwo promować i informować potencjalnych uczestników o ofercie
projektu i jak będzie przebiegać rekrutacja.

1

Niepotrzebne skreślić

5. Składam(-y) dodatkowe informacje, ważne w kontekście partnerstwa w projekcie (fakultatywnie):

Proszę, używając max. 1000 wyrazów, podać informacje, które uważacie Państwo jeszcze za ważne w kontekście Państwa udziału w realizacji
projektu.

………………………………………………………
(pieczęć Oferenta)

………………………………………………..
(data i podpis osób reprezentujących Oferenta)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera nr 1//2018
Oświadczenia
……..……………………..
miejscowość, dnia
_____________________________
(Nazwa lub pieczęć Oferenta)

W związku ze złożeniem oferty w otwartym naborze partnerów do projektu planowanego do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP
2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
kapitału społecznego oświadczam(y), że w chwili złożenia oferty:
1. Nie zalegamy z opłacaniem podatków wobec urzędu skarbowego.
2. Nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu
ubezpieczeń społecznych.
3. Nie podlegamy 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. 2015 r. poz. 1212 ze zm.).

_____________________________
(Podpisy osób reprezentujących Oferenta)

