
 

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kościanie 

o otwartym naborze 

partnera 

 
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kościanie  w  oparciu  o  art. 33.1 ustawy z  

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych  w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z 

późn. zm.) 

ogłasza otwarty nabór na Partnera 

spośród podmiotów określonych w art.3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz 1118 z późn. zm.)  

do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków 

Europejskiego Funduszu  Społecznego    w  ramach  WRPO  2014-2020,    Działania  7.2  

Usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne  

 

 

Celem Partnerstwa  będzie wspólne opracowanie koncepcji i realizacja projektu 

przyczyniające się do  wzrostu liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym korzystających z usług społecznych zgodnie z celami szczegółowymi 

poddzialania 7.2.1  

 

I. Okres realizacji projektu: 24 miesiące 

 
W  przypadku przystąpienia Partnerstwa do realizacji  projektu w ramach działania 

7.2.1. Liderem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

 
II. Lider wraz z Partnerem opracuje:  

 

1.  Koncepcję planowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w 

szczególności Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zasad ubiegania się o 

dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych obowiązujących dokumentów. 

2.  Wniosek o dofinansowanie projektu 

3.  Umowę partnerską  określającą zasady realizacji projektu. 

 
III. Zakres zadań merytorycznych planowanych do przekazania wyłonionemu 

Partnerowi w ramach realizowanych przez Partnerstwo zadań: 

 

 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG  SPOŁECZNYCH  ŚWIADCZONYCH W 

LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI DLA OSÓB O RÓŻNYM STOPNIU 

NIESAMODZIELNOŚCI zwiększających  ich autonomię i mobilność poprzez 

przygotowanie i dostarczanie im  posiłków do miejsca zamieszkania lub 

sprzątanie/porządkowanie miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych. 

 



 
Zakres realizacji  zadania, planowaną liczbę osób objętych wsparciem, okres realizacji, 

zakres  finansowania itp. zostaną ustalone przez PCPR w Kościanie oraz wyłonionego do 

realizacji zadań partnera podczas opracowywania uszczegółowionej koncepcji zadań. 

 
IV. Warunki uczestnictwa w naborze. 

 
Oferty  składać  mogą  wyłącznie  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  ekonomii 

społecznej  działające w obszarze włączenia społecznego, posiadają siedzibę lub oddział na 

terenie województwa wielkopolskiego spełniające łącznie następujące warunki: 

1. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z PCPR w celu opracowania 

ogólnej koncepcji projektu oraz koncepcji zadania przekazanego do realizacji 

Partnerowi 

2.  Podmioty nie podlegające  wykluczeniu na podstawie przepisów i wytycznych 

3.   Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa 

4. Podmioty wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej 

przedstawionej w treści złożonej oferty 

5.  Podmioty prowadzące działalność Statutową zgodną z zadaniami określonymi w 

złożonej ofercie współpracy . 

6. Podmioty posiadające doświadczenie w  realizacji działań (programów/projektów) 

o charakterze zbliżonym do przedstawionego w niniejszej ofercie, 

   7. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu Partnerstwa przez m.in. 

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe 
 

 

V. Warunki i termin realizacji 

 

1. Wybór Partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację 

Projektu. 

2. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej 

umowy Partnerskiej, opracowanej wspólnie przez Partnerów. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zastrzega sobie prawo do  

unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

od 25.01.2016r.  r. do 15.02.2016   do godz. 15.00 w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kościanie w pokoju nr 4. 

 

VI. Podmioty składające oferty zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą 

współpracy uwierzytelnionych kopii następujących dokumentów 
 

 

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny 

dokument potwierdzający formę  prawną  prowadzonej działalności  wraz  z  danymi  

osoby upoważnionej  do  podejmowania  decyzji  wiążących  w  imieniu  oferenta  (z  

okresu  nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty), 

2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu lub innego 

dokumentu potwierdzającego rodzaj działalności prowadzonej przez składającego ofertę, 

3) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - 

prawnych, ani wobec innych podmiotów, 



 
4) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, 

5) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne, 

6) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok 

budżetowy  

7) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą 

podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem 

Sądowym lub innym rejestrem), 

8) krótka charakterystyka podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów 

kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych, 

9) CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i fachowe 

przygotowanie osób zatrudnionych bądź współpracujących z Partnerem do realizacji zadań 

projektowych, zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015 poz. 2135 z 

późniejszymi zmianami) 

10) inne dokumenty mogące mieć wpływ na wybór 

partnera. 
 

 

Do wyłonienia partnera zostanie powołana zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kościanie komisją konkursową. 

 
Otwarcie ofert o rozstrzygnięcie nastąpi dnia 16.02.2016 r. o godzinie 9.00 w 

siedzibie PCPR. 

 
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, 

zawierające   komplet   wymaganych   dokumentów.   W   przypadku   braku   wymaganych 

oświadczeń lub dokumentów,  Komisja wzywa do jednorazowego ich uzupełnienia w 

terminie 

2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia.  Po bezskutecznym 

upływie w/w terminu oferta zostaje odrzucona. Następnie Komisja: 

a) dokonuje  oceny  spełnienia  kryteriów  formalnych i merytorycznych   według  wzoru 

w Karcie Oceny (załącznik nr 2) 

b) na podstawie otrzymanej punktacji przygotowana zostanie lista rankingowa. 

 

Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 

 

 

Wyniki konkursu: 
Informacja  o  wynikach  naboru  zostanie podana  do  publicznej  wiadomości  na  

stronie 

internetowej   Powiatowe   Centrum   Pomocy   Rodzinie   w   Kościanie 

 
 

 

 

 

 



 
 

Procedura odwoławcza 
Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego 

odwołania 

w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie   

partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję 

odwoławczą. 

 
Każdy z  uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach 

naboru. 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 
Magdalena Michalewicz 

 
Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki: 

1. Formularz oferty  współpracy. 

2. Formularz oceny ofert. 
 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy 

Rodzinie Kościanie 
Małgorzata Przybyła



 

 

 

Oferta współpracy 

 
w ramach otwartego naboru Partnera do projektu w ramach poddziałania 7.2.1 WRPO 2014-2020 

 

Pełna nazwa podmiotu 

składającego ofertę. 

 

KRS  

NIP  

Dokładny adres, telefon  

Osoba upoważniona do 

reprezentowania 

podmiotu ( imię, 

nazwisko, tel. 

kontaktowy). 

 

 

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola. 

 

1. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu deklaruję gotowość do współpracy na etapie 

wspólnego opracowywania koncepcji projektu,  zasad zarządzania strategicznego projektem oraz 

współpracy z PCPR na etapie wspólnego opracowania szczegółowej koncepcji zadania 

przekazanego do realizacji Partnerowi  

Tak     Nie 

 

 

2. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. 

zm.) oraz  działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa 

   Tak      Nie 

 

 

3. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu wyrażam zgodę na upublicznienie propozycji 

współpracy partnerskiej przedstawionej w niniejszej ofercie. 
 

  Tak      Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Zakres działalności statutowej zgodnej z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy 

(na podstawie zapisów w statucie lub dokumencie równoważnym). 

 

 

5. Doświadczenie w realizacji działań (programów/projektów) o charakterze zbliżonym do 

przedstawionego w niniejszej ofercie, (krótki opis realizowanych działań / projektów 

realizowanych w okresie ostatnich 2 lat 

 

 

6. Ogólna koncepcja realizacji zadania (w tym opis: planowanych działań, zakładanych rezultatów, 

zasobów niezbędnych do realizacji programu znajdujących się w dyspozycji oferenta, oraz 

oferowanego wkładu w realizację celów Partnerstwa, w szczególności w zakresie możliwości 

organizacyjnych i doświadczenia kadry. Szczególny nacisk należy położyć na wykazanie 

związków proponowanych działań z ułatwieniem dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług wspierających rodziny/opiekunów faktycznych. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Oświadczenie 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu oraz w przedłożonych dokumentach (załącznikach) są 

aktualne na dzień dzisiejszy. 

 

Imię i nazwisko …………………………… 

 

 

Miejsce i data podpis osoby upoważnionej…………………………………………………….. 

 

Notatki Komisji dotyczące oferty i wymaganych załączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik 

nr 2 

do ogłoszenia o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu 

pozakonkursowego 

 

Formularz oceny ofert 

(wypełnia Komisja Konkursowa) 

 Ocena oferty pod względem formalnym 

 

 

 

 

Lp. Kryterium Tak Nie Uwagi 

1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, 

innego właściwego rejestru lub inny dokument 

potwierdzający formę prawna prowadzonej 

działalności wraz z danymi osoby upoważnionej do 

podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta 

(z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem 

złożenia oferty), 

   

2. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem 

kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego 

rodzaj działalności prowadzonej przez składającego 

ofertę 

   

3. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz 

podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych 

podmiotów, 

   

4. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami    

5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek 

na ubezpieczenie społeczne. 

   

6. Pełnomocnictwo  do  składania  oświadczeń  woli  (w 

przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne 

niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym 

Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem) 

   

7. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru 

działania, zasobów kadrowych, możliwości 

techniczno – organizacyjnych, 

   

8. CV    oraz    kopie    dokumentów   potwierdzających 

posiadane kwalifikacje i fachowe przygotowanie osób 

zatrudnionych bądź współpracujących z Partnerem do 

realizacji zadań projektowych, zawierające 

oświadczenie o  wyrażeniu  zgody na  przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2015 poz. 2135 z 

późniejszymi zmianami) 

 

   



 

 

 

 

Ocena pod względem merytorycznym 

 

L

.

p 

Kryterium Przyznana liczba 

Punktów 
Maksymalna 

liczba punktów 
Uwagi 

1

. 

 

Spełnienie wymogów formalnych 

złożonej oferty 

 10  

2

. 

Zakres działalności statutowej 

zgodnej z zadaniami określonymi 

w złożonej ofercie współpracy 

(na podstawie działalności 

statutowej lub w dokumencie 

równoważnym) 

 5  

 Doświadczenie w realizacji 

działań (projektów/programów) 

o charakterze zbliżonym do 

przedstawionego w niniejszej 

ofercie (krótki opis działań 

realizowanych w ciągu ostatnich 

2 lat) 

 15  

3

. 

Ogólna koncepcja realizacji 

zadania  

 

 15  

 Ogółem punktów:  45  

 

Osoby oceniające:  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Inne  dokumenty  mogące  mieć  wpływ  na  wybór 

partnera. 

   


