Świdnica 23.08.2018
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Powiat Świdnicki ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów
publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
Konkurs przeprowadzony jest w trybie określonym w art. 28a ust. 4 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307)
Informację o Konkursie umieszczono na stronie www. powiat.swidnica.pl
I. Cel współpracy partnerskiej:
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr
RPDS.09.01-01-IP.02-02-307/18 (typ operacji 9.1B) Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w ramach Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja , Działanie 9.1
Aktywna integracja, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczy projektu na
rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa
(prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach
Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych
Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i ich rodzin.
Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem
wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu, którego celem jest aktywna
integracja społeczno-zawodowa uczestników projektu, zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym.
II. Wymagania wobec Partnera:
W konkursie mogą brać udział podmioty, które:
1) nie są jednostką sektora finansów publicznych,
2) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami,
3) nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
4) mają doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu skierowanego do młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem
5) mają co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z
zapobieganiem procesom wykluczenia społecznego,

6) dysponują personelem (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy),
składającym się z co najmniej psychologa, doradcy zawodowego, coacha, specjalisty lub
instruktora terapii uzależnień,
7) posiadają co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w realizacji projektów, partnerskich z
JST (jednostkami samorządu terytorialnego).
III. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:
1) być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w sposób pisemny pod
rygorem nieważności,
2) być sporządzone w języku polskim,
3) zawierać dane zgłaszającego (pełną nazwę zgłaszającego, adres, telefon, e-mail),
4) wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę uprawnioną na
kontaktów w sprawie współpracy,
5) wskazywać na zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
6) zawierać informację o oferowanym wkładzie potencjalnego Partnera w realizację celu
partnerstwa,
7) zawierać informację o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji
przedsięwzięć o podobnym charakterze i dla tożsamej grupy odbiorców oraz o jego potencjale
kadrowym, zgodnie z punktem II. 4, 5 i 7,
8) zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z Powiatem w ramach partnerstwa
tworzonego w trakcie przygotowania projektu.
IV. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile
nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych,
3) oświadczenie Partnera zgodnie z załącznikiem nr 1,
4) wykaz doświadczeń Oferenta obejmujący realizacje projektów o różnych źródłach
finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski wg
własnego wzoru Oferenta,
5) wykaz personelu zatrudnionego na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną i umowę o
współpracy, którym aktualnie dysponuje Oferent wg własnego wzoru Oferenta.
Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem na każdej stronie oraz zaopatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i
własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
podmiotu.

V. Kryteria wyboru oferty:
1) Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez
nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
2) Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji
merytorycznej.
3) Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących
kryteriów:
a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
b) oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
c) deklaracja współpracy potencjalnego Partnera z Gminą Wałbrzych w przygotowywaniu i
realizacji projektu,
d) doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze i dla
tożsamej grupy odbiorców, zgodnie z wymogami wskazanymi w punkcie II. Podpunkt 4, 5 i 7
(wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w
obszarze, którego dotyczy projekt partnerski),
e) wykaz kadry wskazanej w punkcie II. podpunkt 6.
4) Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania
podmiotów, będą podstawą wyboru Partnera.
5) Powiat świdnicki planuje wybrać w naborze jednego Partnera projektu.
VI. Powiat Świdnicki zastrzega sobie prawo do:
1) negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,
2) unieważnienia niniejszego Konkursu bez podawania przyczyny,
3) dokonywanie zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru,
4) przedłużenie terminu rozstrzygnięcia Konkursu,
5) zakończenie Konkursu bez wyłonienia Partnera
6) unieważnienia wyników Konkursu, w przypadku ogłoszenia przez Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja, Działanie 9.1
Aktywna integracja, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczy projektu na rzecz
integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa
(prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach
Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych
Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i ich rodzin bądź w
przypadku uzyskania negatywnej decyzji o dofinansowaniu dla projektu partnerskiego
złożonego w odpowiedzi na konkurs Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, Działanie 9.1
Aktywna integracja, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczy projektu na rzecz
integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa
(prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach
Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych
Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i ich rodzin.

VII. Składanie ofert:
1) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Świdnicy, w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godz. 10:00, pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Skłodowskiej-Curie 7
(sekretariat) dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów
publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej – Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs
horyzontalny w ramach RPO WD 2014-2020”.
2) Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Dla ofert
przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego.
3) Informacji na temat konkursu udziela: Justyna Krygier tel.748500439 w godz. 9:00-14:00
VIII. Informacje końcowe:
W wyniku rozstrzygniętego Konkursu pomiędzy Powiatem Świdnickim i jednostką
samorządu terytorialnego, tj. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym objętym wsparciem
w ramach projektu a wybranym Partnerem zawarta zostanie umowa partnerska określająca
zasady współpracy, zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumencie pn. ,,Zakres realizacji
projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
Powiat Świdnicki będzie uczestniczyć w projekcie jako członek porozumienia
(Wnioskodawca/ Partner Wiodący).

Informacja o wyborze Partnera i zakresie jego zadań zostanie podana do publicznej
wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera – nie później niż
14.09.2018 r o godz. 10:30.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu
przepisów o zamówieniach publicznych oraz działalności pożytku publicznego.

Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o otwartym
naborze Partnera Powiatu Świdnickiego
………….……….……………
(pieczęć podmiotu)

………………….., dnia …………….….r.

Powiat Świdnicki
58-100 Świdnica
Marii Skłodowskiej - Curie 7
OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o wspólne przygotowanie i realizację projektu partnerskiego z
Powiatem Świdnickim niniejszym oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję:
- nie zalega z uiszczeniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami,
- nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na upublicznienie propozycji przekazanych w odpowiedzi na
ogłoszenie o naborze partnerów.
…………………… ……………………………………
(data) (podpis i pieczęć imienna)*
* podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

