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OGŁOSZENIE 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE 

o otwartym naborze partnerów w celu opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji 

projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne- projekty 

konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 

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

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, poz. 1544 ze zm.) ogłasza 

otwarty nabór partnerów do wspólnego opracowania koncepcji projektu oraz wniosku  

o dofinansowanie, a następnie wspólnej realizacji projektu konkursowego dofinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne — projekty 

konkursowe. 

 

I O status Partnera mogą ubiegać się: 

-  podmioty ekonomii społecznej, lub 

- organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

688). 

Partnerami w projekcie nie mogą zostać podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się  

o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2a 

ustawy  

z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 ze zm). 

II Przedmiot i cele partnerstwa 

Od potencjalnych Partnerów oczekujemy współpracy w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie 

oraz w przypadku przyznania dofinansowania współpracy w realizacji projektu zakładającego 

realizację działań w zakresie typów przewidywanych do realizacji w ramach poddziałania 7.2.2 

WRPO, w tym w szczególności mającego na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny  

i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających 

pieczę zastępczą oraz projektu zwiększającego dostęp do mieszkań chronionych/ 
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wspomaganych. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w konkursie nr: RPWP.07.02.02-

IZ.-00-30-001/19. Projekt ma służyć realizacji celów WRPO 2014+, w tym przede wszystkim 

celu szczegółowego określonego dla Poddziałania 7.2.2. Wzrost liczby osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych. 

Potencjalni Partnerzy powinni wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 

finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. 

III Przy wyborze Partnerów brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

1. Deklaracja gotowości do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania 

prowadzonych w ramach opracowanego projektu działań w wysokości 

odpowiadającej wielkości budżetu przypisanego danemu Partnerowi. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej 

oferty (pkt. 6) zadeklarują gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania 

zaplanowanych zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

 

 

2. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1 poz. 869).  

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej 

oferty (pkt. 7) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

3. Wyrażenie zgody na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej 

przedstawionej w treści złożonej oferty. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej 

oferty (pkt. 8) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

4. Prowadzenie działalności statutowej zgodnej z zadaniami określonymi w złożonej 

ofercie współpracy. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, których zakres 

działalności statutowej określony w statucie lub dokumencie równoważnym obejmuje 
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zadania określone w złożonej ofercie współpracy. Warunek zostanie sprawdzony na 

podstawie analizy treści złożonej oferty (pkt. 9)  metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 

IV Kryteria stosowane przy wyborze Partnera: 

 

L.p. Opis kryterium Punktacja 

1 Doświadczenie w realizacji działań (programów/projektów) o 

charakterze zbliżonym do przestawionego w ofercie współpracy 

(niezależnie od źródła finansowania) w tym doświadczenie kadry 

proponowanej do realizacji zadania. 

60 pkt 

2 Jakość przedstawionej koncepcji działań, z uwzględnieniem 

innowacyjności, kompleksowości, oceny dostępnych zasobów 

organizacyjnych i kadrowych. Szczególnej ocenię podlegać będą 

elementy koncepcji mogące przyczynić się pośrednio i bezpośrednio 

do osiągnięcia celów. 

30 pkt 

3 Wkład w realizację projektu (zasoby, które mogą być wykorzystane 

podczas realizacji projektu). 

10 pkt 

 

V Oferty należy składać: 

1. Na formularzu „Oferta współpracy” dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie: http://bippcpr.powiatkepno.pl oraz na 

stronie internetowej (www.pcpr.kepno.pl) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór 

Partnerów do realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19  

2. Osobiście lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. 

Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno; oferty dostarczone osobiście należy złożyć w sekretariacie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie —pokój nr 1. 

3. W terminie do dnia 23.08.2019 r. do godz. 14:00 — o zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

4. Podmioty składające oferty zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy 

kopii następujących dokumentów: 

a) aktualny odpis z rejestru KRS, 

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok budżetowy albo 

miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 ze zm.), 

c) aktualny statut organizacji lub dokument równoważny. 

d) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, 
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e) wykaz i CV kluczowych ekspertów – min 3 osoby, oraz wykaz i CV kadry 

zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego 

Partnerstwa  

i Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, 

zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz 

zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot 

zostanie wybrany do realizacji Projektu.   

5. Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym 

formularzu, dostarczenie po terminie oraz przesłanie drogą elektroniczną skutkuje 

odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania. Dokumenty 

spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji  powołanej 

przez Dyrektora PCPR. 

 

VI Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

1. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

2. Naboru jednego partnera do przygotowania i realizacji zadań określonych w punkcie II. 

Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego Partnera, może zostać uzupełnione innymi 

podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania. 

3. Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej oraz w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

/-/ Beata Kosędka 
 

Z-ca Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kępnie 
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