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o(ił.oSZENTE' o O'IWARTYM NABORZE' PARTNERA

Miejski ośrodek Pomocy lłodzinie w Bytonliu

na podstarvie aft. 33 ustawy o zasadaclr realizac_ji prograllórv w zakresie polityki spĄności

finansor'van},clr w perspektywic finansowej 2014-Ż020 (Dz, U. z 20l4 r.. poz. l l16 z póżl'l. zn.)

oglasza

otlvart}'nabór partnera do wspólncj rcalizacji pro.jektu rv trybie pozakonkursolvym

na lata 2015 - 2017

rr' ralnach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020

(RPo WSL 2()14-Ż020)

oś priolytetolva IX Włt1czenie spoleczne, Działarrie 9.1' Aklyv,nl inlegl'ucja,

Poddziałanie 9'7'6 Prtl2iralny aktyułnej integracji o.sób i grup zttgl'clżoll1łch u,ykluczenienl

,s1;o!ecznlttt proiekty pozakonktu'sou,e

1. Celcm partnerst}va.jcst wspólne przygotowanie rvniosku projektowego i lealizacja części

zadań projektu słrrzących zwiększeniu zdolności do zatrudtiienia oraz integracji społcczno-

zarł,odor'vej osób i grup dośrviadczającycl'r wykluczcnia społecznego.

2. Partner będzie realizowal celc projektu poprzcz następującc zac]ania:

:r) ri'drażanie us{ug aktywnej integracji o charaktcrze społecznym'

b) ri'dlaŻanie działań o charakterze środowiskolvo * integrac1j lrynl.

c) lł,dl'aŹanie usług aktylvnej integracji o charakterzc zawoclowvlłr dJa młodzieŻ1''

opuszczającej pieczę zastępczą oraz osób niepełnosprawnych.

3. Partnerem 'rł' projekcie może być jedynie instytuc.ja rrprawniona do ubiegania się

o dcltlnansclwanie w ralnach RPo WSL 2014-2020 zgodrrie z obowiązującynli w1,tyczn1 rlri'

Wirrullek bęclzie oceniany na etapie ocen1' lbrmalnej na zasadzie spełlria / nic spełnia'

.l. Przedmiotorvy projekt będzie

irvytyczne:

lrl Rer,ionrlrrr ProglanrOperae;jn;

realizoł'any w oparciu o następujące dokument'v

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fu nd usze
Europejskie
Proqram Reqion.Inv

unia Europejska f f;l
Elrop€illlF!ndlszspole.-' | '. .' 

l



http://rpo.slaskjc

Ż020%2() pc1t

b) Szczegółowy opis osi Priorytetowych

htIp://ri:o.slaskic.pl/mcdia/1l les/cnrs/(l7Oldeb23 98a8ó 1 3 d207(l()a(). pl!1'

c) W1tyczne w zakresie krvali1lkowalności wydatków w ranrach Europejskiego Fundtlszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusztt Spójności

na lata 2014-2020

http ://r.vri'r.v. lirnduszeeulopgiskie. gov.pl/st

zakresie-klł,:rlitl koił'alnosci-w.vclatkorv_lv-rarrrach-europcj!LlcaQ-1!]]l!|!tl_łu'llląlt.!]-j!!

Lsglo_lahlcgo-curo

2014-20ŻOl

d) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego

l zwalczanta ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

llĘs:i/www.mir. !roV. Dl/lnedia/4

e) ogłoszenie o naborze nr RPSL.09.0 1 .0 6 -lZ.01 -24 -0 12l 1 5

h t t p lłpa.!!4!LĘ.p]l]!

Złożęnię przez ol'ererrta ot-erty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego

deklaracją, iż potencjalrry pańner przyjmuje do lviadomości treści powyższych dokumenttiw

i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizac.ji pafinerstwa.

5. Kryteria rvyboru pźrrtnera

a) kryleria oceny fbrrnalnej (spełnia / nie spełnia)

_ zgodność misji/profilu działania potencjalnego paftnera z obszarami intelwencji

projektu r.vskazanymi w punkcie 2 ogłoszenia, w tym w szczególności posiadanie

odpowiednich zapisów w dokumentach Statutowych (weryfikowane na podstawie

zapisów w statucie),

spełnianie kryterium określonego w punkcie 3 ogłoszenia (weryfikacja na podstatiie

dokulnentacji złoŻonej w odpowiedzi na nabór)

W przypadku nicspełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, of'erta Zostxnie

odrzuconr be./ di1l5,/e!o rozprtr; rłania.

b) kr1.teria oceny merytorYczne.1 (26 punktów).



occnic będą podlegały tylko oferty kompletnc' tj. zawierające karte zgłoszenia partnera

do projektu oraz wszystkie Załączniki, o których nrowa w punkcie 6b ogłoszcr-ria'

KaŻlla z osclb occniaja.cych. na pods1arvie karty oceny, przyzna olercie od 0 do 26 punktórł,.

Koticorva occna o1-erty będzie średnią arytn]etyczną ocen wszystkich oceniających. Wybór

ot_er'ty nastąpi rvedług listy rankingowej' przv czym w ramach przednriotorvego nabolu

nloŻlirve jes1 zawarcic partnerstwa Z 1 podrrriotern.

Opis kr] tcriu m sposób oceny Opis punktacji

l- Dośrviadczęlrię w realizacji
pro_icktów/zadań o podobnynr

cbaraktcrzc wskazanynr

rv punl<cic 2 ogkrszcnia
(zna joność ptoblcnlat}'ki
rv1,kluczenia społecznego.

doślviadczcnie rr' prac;'

środowiskowej. działa1ność

zrviązana z realizac.ją plojektów
l]I]S oraz doświadczenie
rł real izac.j i projektólv/zadań na

rzecz osób i rodzin
rnarginalizowanych ).

Kr}terium ocęnia]]ę na podstawię

inlorrnacji o zrealizorvanych pro jektach

lub zadaniach zleconych,
przedstarvionych rv ofcrcie,
zawierających co najnniej dane nt'

okresu realizac.ii' celów' dzialań (folnl
rvsparcia). gruip docelowvch, r'ezultakiw,

zawartych partnęrst\' wańośc i

projelt.r zaJalria zleconego (rł cue.ci
przypadającej na ofćIęnta).

W przypadku podmiotólv

nowopowStałych lub posiadając1'ch

mniejsze niŻ l rok doświadczęnię
vr l'eliizatjiprojcktolr u odatt. ocęllię

będą podlegaly info]'mac]ę na tclnat

doświadczen ia osób rvskazanych

do realizacjiprojcktu z ran ienia

oferęnta.

l-2 pfoiekt)łZadan ia Zlęconę: I pUnkt

i-4 pro jekt-y,'zadan ia zlecon.- : 2 punlitl

5 i lvięcej projektów/zadań zleconych
= 3 pu n kty

ofelent otlzyllra takżc nie więcci niŻ

l punkt,.iężęli rłśród lvylnienionych
i zaakceptowany'ch przez oceniających
proiekrorr u aJur zlcc,'rr1. h. zlr lJ r jc ric

L(, na-llllici ir'.lcrl /akonLzoJl) i tozliczorrr
projekt o rvartościnie lnniejszc_i niż 300

tys. złot1'chi

W prz1'padku oceny osób rvskazan1'ch

do r'calizac_ji projcktu' ocen ia.jąc1' bedzie
bral pod llrr'lę z3oJnuii Jutrł 'a,.lczcnia
zawodolvego,/projektowego olaz
wyksztalcenia danej osoby ze rvskazan;-nr

do realizacji przez tę osobę zadaniell
w ramach projektu paftl']ęfSkięgo. a także

doświadczęnię w pracy'z gl'upą docclolvą
proięktu rrsk.rz'rn.] rł putllcie | ,'qIntzcl'i:'

Skala oceny: od l do 3 punk1ół''

olel'ent otrz}'lna takŻę nię Więcęi niż
1 punkt' _jeżeli Zapl'opollowany przeZ

ofęrenta koordy|ator będzie posiaclal

doślviadczcn ic rv zarza.dzan i u pro.jektelll

(ZakońcZon}'tlti rozliczonyln) o rvanośc i

nie lnniejszej niŹ 300 t1's' zbtych]

MaksYmalna liczba punktórv: 4

j 
W prz)'padku p[o.iektóW lub zadań lęaliZowanych W pannerstwię' dotyczy części przypadającej

W takim pl'Z}'padku' do oferty naJeŹy dołączyć dokutlęllt, poświadczony za zgodność z
uwiar'ygtldniający roZliczoną wańość pro.iektu nie mniejszą niŻ 300 tys. zlotych.
] W pr'zypadku plojektów lub zadań lealizorł,anyclr W pat1nerstwię' dotyczy części przypadającej
W takim przypadku' do olcrty na]eŻy do1ączyć dokuInęnt, poświadczolly za zgodnośc z
u rviar'ygodn ia.]ący rozliczoną wartość projektu nie lnnieisZą niż 300 tys. Złotych.

na Olelenta.
olyginalcrn.

na Olercnta.
oryginalern,



2' Deklarolvany wkład
potenc jalnego partnera

lv realizację ccIu pa l]e rstWa.

rozum iany.jako koncepcja jego

udziału rv projcl<cie. \\'lyrn wiZja

IcaliZac.i i przez partnęra zaclań

wskazanych w punkcie 2

ogloszenia.

Jęślj w kr)''terium ] ol'crcnt nię

lvskazal zasobów kadlowych'
to w r'linidszynl krylerium nrusi

.ie odpolvieclnio opisać'

Kr}'tęrium ocęniane na podsta\ł'ię

in lo_ll'atj i Zdq.lń)\h !ł L}|ęrcie'

oeenia.j.rc1 'prawdzr. 
rł 1akiln :lopn u

otena ohej mrrje nJjlepui{rcę zagadnienia:

ot'elent Zawarł w opisię ęlęmęnty
rzetelnej diagnozy problęnrórv
społeczno zawodorvych
w B}'tomiu' W tyn] możliwię
najbardziąj aktualne danę ilościowe:
oferent ZaproponoWał zadania
adękwatne do diagnozy problemu
i Zgodnę Z wytycznymi' o których
mowa w punkcie 4d ogłoszenia;
olerent lvykazał
kon']plęmęntarnoŚć..jaka porvinna
zachodzić ponriędzy
zaproponowanymi uslugami
a innymi usłu_eanl i aktyrł'nej
integracji stosorvanymi w projekcie
Zgodnic Ż wytycznymi określonymi
w punkcie 4 ogloszenia;
oferęnt przedstawił spójną
i cz1łelną wiz ję etektywnego
wdraŻania zadań \\ proiękcię.

r)

3)

l)

4)

KaŻdęmu z czteIech ocęniaI]ych zagac1nicli

occniający przyzna od 0 do 5 ptllrktów.

3Jzic U ozlllcza. /ę ul\ na ni( obęillll i(
dane.lo zloldnienir' : o/l'Ą.'/'l' /ę

lv sposób r.vyczerpujący obejmtl.je clane

zagadn ien ie.

Maksymalna liczba punktólv: 20

j. Deklalowan}' Wkład

potencjalncgo pań]ęIa
w realizację celu partncrstrva'

W postac i 7asobóW technicznych
iorganizacyjnych.

Kr;łerium occniane na podstawle

infonnacj i zarvart5'ch rv olcrcie.
2 punkty - ofel'ent dysponLrie bądŹ beclzic

dysponorvał oclporviednim lokalenl na

telenie B}tomia. któr1' przeznaczy na

rcalizację zadań rv projcl<cie' l]osiacla

ró\\,nieŹ Wyposażenie bittlorve' rv tvnl

wyposaŻenie stanowisk prac)' w zlviązkLr

z cz1'nl nie będzie Lrzupehrial tego I'oc1zltjLt

rł,yposażenia lv ramach budŻetu plqiektu

l punkt ofirent cl1'sponu_ie bądŹ będzie'

dysponowal odporviednirn lokalcnt tta

tęręnię B}.tonlia. l<lól'y przeznacz1'' na

realizac'.ję zadań rv pro]ekcie. Nie posiacla

prl) l)ln \''lnllLll](ro \ł\|'LJ. li!i'i:l
biurorvego (lneble, konputery i ul'ząclzcn iti

l.śl_\l'cr\.jlle). \t l\|l' l.rpu' lzc li'l

stano\ł'iSk pracy. w zlviązku z czyltl
uzupc{ni lęgo lil(l/,]J'l \\\no../Clli!
w ramach budżetu projcktu

0 punktó\Y olerent ltie bęr1zic

dysponował odpowiednilD lokaleln l]a

tęręnię B}tomia. który przcznaczy na

lellizację zaclali w projekcie' Nie posiaC]a

tęŻ lvyposaŻenia biurorł'ego (meb le'

kolnputery i urządzcnia pęrYtal}'jnc).

W tym wyposażenia StanowiSl( prac)'.

w związku z czynl uzupełni cil]ość tego

rodZaju \!yposaŻenia w ramach budŹetLI

projektu

MaksymaIna liczba pun l(tó\ł': 2



6. Tcrmin i sposób skladania ot'crt

a) o1-crty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem >>oferta paltnerstwa rł'projckcic

- try'b pozakoI'rkuf SoWy - w odporviedzi na ogłoszenie o naborze z dnia l0 lipca 2015

roku<< nalezy składać lub r-radsyłać do dnia 03 sierpnia 20l5 roku do godziny 10:00

r.v kancelarii Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców

Bytonrskich 16. Liczy się data/godzina wpływu o1'erty do ośrodka. oierty złoŻone po

t)'m tern'rinie pozostaną bez rozpatrzenia. otwarcie o1'ert rrastzgli w dniu

03 sicrpnia 2015 roku o godzinie 10:1 5. W1,niki rraboru opublikowane ZoStaną na stronie

internetowej Miejskiego ośrodka Ponlocy Rodzinie w Bytottliu wrvw.nopr.b.vtoll.p1

cio dnia 06 sierpnia 2015 roku.

b) r.vymagane dokur.ncuty:

karta zgłoszenia partnela załącznik nr' 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze,

podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

- dokument potwierdzający status prawny olerenta i ulllocowanie osób go

reprezentuj ących (kopia wyciągu z KRS lub innej właścilvej ewidencji.

uwzględniająca stan 1_aktyczny na n]oment złozenia oferty),

- 
statut.

- ostatuie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok

budŻetowy'

- 
ośWiadcZenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego

ośr'viadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczetrie społecznc,

zdrorr'otne i inne wobec zakładu ubezpicczeń społccznyclr'

ośr'viadczcnic o niepodleganiu rł'yklr'rczer-riu z moŻliwości otrzymallia doflnansorł atria

ze śroc1ków Unii Europejskiej na podstawie:

. art.207 us1. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o llnansach publicznych (tckst

jednolity: Dz. U. 2013 r.. poz. 8fł5 zc zm.)'

o art. 12 ust. 1 pkt 1 ustarły z dnia 15 czel'wca 2012 r' o skutkaclr porvierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepison na

tcrytorium Rzeczl'pospolitcj l']olskiej (Dz. U. 2012 r." poz.769).

o art. 9 ust. t pkt 2a ustawy z dnia 2fl paŹdziernika 2002 r. o odpol.r'icdzialności

podmiotów zbiororłyclr Za c7.yny zabronione pod groŹbą kary (tcksL jednolity:

Dz. U. 2014 r." poz. 141'7 ze zt-t't.)^



ośrł'iadczenie o kwaliflkorł,alności VAT (oświadczenie powinncl być opatrzonc

kontrasygnatą księgolł'cgo lub irrnej osoby odpowicdzialnej za prclrvadzctrie

księgowości, bądŹ poświadczone przez upramiottą rł' tyln zakresie instytLr,_ję

(np. biuro rachunkorve).

- 
( V o:óh kltlez,'rłreh po .lronie nirrtt]ela. u tvm odp,lr,łicc|zllln1ch zr r'cllizaej9

zadeklarowanych działań projektowych oraz wskazanie czynności, jakie będrr

realizorł,ać r'v projekcie rłraz z podpisanąprzez te osoby deklaracją współpracy.

W"vzej wymieniolre dclkumentv mogą Zostać złożone w fbrmie kserokopii potrł'ierclzon1'clr

przez ot-crenta za zgoclność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

a)

7. Inlbrmacjedodatl<orve

ogłaszający nabtir zastrzega sobie prawo do negocjowania rł'arun]<ów realizacji zaclania

na etapie fbrmułowania wniosku o dolinansowanie i umowy partnerskiej oraz clcl

unierł'aŻnienia naboru Z waŹnych przyczyn lub odstąpienia od realizac.ii pro.jckttr

W partnerst\Ą'ie, Szczególnie w prz1,padku braku akceptacji wniosku o doflnansorvanii'

projektu przcz lr-rst-vtucję Zarząclzającą RPo WSl-" a tyn-} Samym nie uzyskanilt

odpowieclnicgo tlnansorvania z EFS lub zamiany trybu naboru proiektó\\j

z pozakonkursorł'ego na konkursowy'

wszĆlkich infornracji nt. przedmiotowego naboru udzielają pracownicy Działu

Planowania, Koordynowania i Realizacji Projektów, tel. 32l388-67-43, c-rnai1:

dl'r4uopr.bytonr.pi

b)

Zapraszanr do sk ladan ia oti-rt

ENT^4.z up. PRE



Załącznlk nr' i do ogłoszenia o otwartym naborze pańnera

KARTA ZGŁoSZENIA PATNERA Do PRoJEKTU

Część I

INFOI].MACJA O PODMIOCIE

I Nazrva podmiotu

Ż Forma organizacyjna

3 NIP

I Numer KRS lub innego wlaściwego rejcstru

5 Regon

6 Adrcs rcjestrorry siedziby:

6a Adres do korespondencji

ób Adres poczty elektronicznej

7
Osoba uprawniona do reprezentacii podmiotu
(w razię pot]'Zęby nrożna dodać rł'icrsze do tabeli)

7a Trrrię i rrazwisko/ Sprawowana f]lnkcja

8 Osoba clo kontaktów roboczych

8a Im ię

8b Nazrł'i sko

8c Nulner telefbnu/faksu

8d Adres poczty elektroniczrre.j

Częśc Il

OFERTA potencjalnego Partnera

l.p.
KRYTFI,RIUM (zgodnie z kryteriami opisanymi
w pun kcic 5 ogloszenia)

CHARAKTERYSTYKA

I
Dośr.viadczenie rv realizacji projektów/zadań o podobnynl

charakterze

Deklarorvany rvklad potenc.jalnego partnera w rcalizację

celu partnerstwa, rozulliany.jako koncepcja jcgo udziału
rl pro_jekcie, w tym rvizja reallzacji przez pat1nera zadań



)

wskazanych w punkcię 2 ogłoszenia

a) wizja lęalizacji usiug aktywnej integracji o charaktęrze

społecznym

b) wizja realizacji działań o charaklerze środowiskowo -
integracyjnynl

c) wizja realizacji usług aktywnej intęgracji o charakterze

zawodoul nl dla lnlodzie;1 opuszcZającej pieczę zastepczą

oraz osób niepełnosprawnych

Deklarowany lvkład potencjalnego pańnera w realizację

celu paltnelstwa' W postaci zasobów technicznych
iorganizacyjnych

(piecZęć ol'elenta) (data i podpis osób reprezentuiąc)'ch of'ęręnta)


