
UCHWAŁA Nr ..63fek. ./2021

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia .'i?.A. ̂ 0^0^2021  r. 

w sprawie otwartego naboru partnerów.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2020 r. poz. 818, zm. przen. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz 
ogłoszonego konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 w ramach: Osi Priorytetowej IX 
„Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty nabór partnerów, spośród podmiotów innych, niż wymienione 
w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w celu wspólnego 
opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 
w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.1 „Usługi 
społeczne i zdrowotne”.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów, o którym mowa w § 1 zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej, tj. na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu;
3) na stronie internetowej www.powiat.lowicz.pl

§ 3. Tekst ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie, z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łowickiego:

1. Marcin Kosiorek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Janusz Michalak - Członek Zarządu

http://www.powiat.lowicz.pl


UZASADNIENIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 w 
ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.1 „Usługi 
społeczne i zdrowotne” - tworzenie Centrów Usług Środowiskowych.
Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 „Realizacja projektu w partnerstwie”, 
projekt jest realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów 
ekonomii społecznej. W skład partnerstwa wchodzi:
1) powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,
2) wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz
3) co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

1) rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących 
zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności -  w wymiarze 
społecznym

Ponadto można rozszerzyć wsparcie o następujące typy projektów:

2) rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w 
pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych,

3) rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i 
młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 16 688 721,00 PLN. 
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi w 
przypadku:

1) gdy projekt przewiduje realizację typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji 
życiowych” -  85,00%

2) w pozostałych przypadkach -  90,00%



Załącznik do Uchwały nr 634/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dn. 31 marca 202 lr.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA 

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU 

W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.0M0-002/21

L OGŁASZAJĄCY KONKURS 

Powiat Łowicki

II. PODSTAWA PRAWNA

Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20214-2020 
(t.j. Dz.U.2020.818 ze zm.) Powiat Łowicki ogłasza otwarty nabór
na partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych:

-  organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U.2020.1057 ze zm.) -  statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,

- podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty składające ofertę samodzielną lub wspólną. 
Podmiot może złożyć ofertę na realizację wybranych lub wszystkich działań 
wskazanych w rozdziale IV.

III. CEL PARTNERSTWA

Wspólna realizacja projektu w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01 -10-002/21 
ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, 
Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”).

Projekt będzie obejmował działania w zakresie:

1) rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami 
służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności -  
w wymiarze społecznym,

2) rozwoju usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy 
w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

3) rozwoju usług w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 
i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej



Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Łowickiego. Liderem partnerstwa będzie 
Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Przewiduje się realizację projektu w partnerstwie z maksymalnie czterema partnerami.

IV. ZAKRES PARTNERSTWA

Wyłoniony Partner/Partnerzy wspólnie z Powiatem Łowickim/Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu:

1. opracują szczegółową koncepcję planowanego do realizacji projektu 
z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, w szczególności Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020,

2. podejmą współpracę na etapie oceny wniosku i na etapie procedury odwoławczej,
3. dokonają zawarcia umowy partnerskiej określającej zasady realizacji projektu.

Zakres zadań planowanych do przekazania wyłonionemu Partnerowi/Partnerom 
w ramach realizowanego przez partnerstwo projektu:

a) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w usługach opiekuńczych, w tym organizację centrum teleopieki na obszarze 
Powiatu Łowickiego, systemów przywoławczych, np. opaska życia, itp. (w tym 
oszacowanie liczby odbiorców i zakładane formy wsparcia);

b) prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego;
c) rozwój specjalistycznych usług - zapewnienie posiłków;
d) organizacja działań ukierunkowanych na wsparcie opiekunów faktycznych;
e) organizacja i prowadzenie mieszkań wspomaganych;
f) inne dodatkowe działania, w tym szkolenia i monitorowanie procesu realizacji 

zadania,
g) prowadzenie klubu seniora.

Partner/Partnerzy będą mogli współpracować z podwykonawcami. Podwykonawcy 
zostaną wybrani zgodnie z prawodawstwem krajowym i unijnym oraz z procedurami 
obowiązującymi Partnera. W szczególności Partner nie może udzielać zamówień 
na usługi lub dostawę towarów podmiotom powiązanym.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 
RPLD.09.02.01 -IP.01 -10-002/21 wynosi 16 688 721 PLN, ale wartość projektu 
realizowanego przez Powiat Łowicki nie będzie przekraczała kwoty 5 500 000 PLN.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023r.

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany 
we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez 
wszystkich partnerów. Oczekuje się, że Partner/Partnerzy wykaże się doświadczeniem 
i znajomością obszaru tematycznego projektu i grupy docelowej, co przyczyni się do 
osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której 
zakres został wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 20214-2020.



V. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Przy wyborze Partnera ocenione zostanie:

- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;

- deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;

- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Powiat Łowicki wybierze maksymalnie czterech partnerów.

Kryteria oceny partnera

a) Kryteria dostępu:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

1. są podmiotami spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 z późn. zm.),

2. prowadzą w swojej działalności usługi społeczne lub jednocześnie usługi 
społeczne i zdrowotne. Kryterium będzie uznane za spełnione gdy przynajmniej 
jeden z podmiotów składających wspólną ofertę wykaże dokument potwierdzający 
zgodność celów statutowych/celów działania podmiotu z celami projektu,

3. wykażą się doświadczeniem w realizacji zadań o analogicznym zakresie 
merytorycznym do przedstawionego zakresu działań w złożonej ofercie (tj. w 
obszarach wskazanych w zakresie zadań planowanych do przekazania 
Partnero wi/Partnerom.

4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz.U.2019.869 z późn. zm.),
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769 ze zm.),

c) art. 9 ust.l pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. 
Dz.U.2020.358),

5. nie są powiązane z Powiatem Łowickim w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2024r. str. 1). W przypadku 
składania oferty wspólnej składające je podmioty nie mogą być powiązane ze sobą 
w rozumieniu regulacji wskazanej w zdaniu pierwszym.

6. Nie zalegają z uiszczeniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organy.

7. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację 
projektu w zakresie zadań partnera.

8. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na 
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.



9. Deklarują dyspozycyjność do działań na terenie Powiatu Łowickiego przez okres 
przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu.

Jeden podmiot/partnerstwo może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Kryteria dodatkowe:
Lp. O pis k ryterium P unktacja O cena

1. D ośw iadczenie  w realizacji działań  
(p rog ram ów /p ro jek tów ) o charak terze 
zb liżonym  do  p rzedstaw ionego  w 
złożonej ofercie  w spółpracy  (n iezależn ie  
od źród ła  ich finansow ania

0-40 pkt. L iczba działań: 

1 - 2 - 1 5  pkt. 

3 - 4 - 3 0  pkt. 

pow . 4 - 4 0  pkt.

2. D ośw iadczenie  w  realizacji P ro jek tów  
w spó łfinansow anych  ze środków  Unii 
E uropejskiej

0-20 pkt. L iczba p ro jek tów  dofinansow anych  
ze środków  U E rea lizow anych  
sam odzie ln ie  lub w partnerstw ie  
p rzez  o feren ta  wg. inform acji 
zaw artej w złożonej o fercie

L iczba  pro jek tów :

1 - 2 - 5  pkt.

3 - 4 -  10 pkt.

pow . 4 - 2 0  pkt.

3. Jakość przedstaw ionej koncepcji działań 
z  uw zg lędn ien iem  kom pleksow ości i 
kom plem en tarności zadań w skazanych  w 
pkt. IV, oceny  dostępnych  podm iotow i 
zasobów  organ izacy jnych , kadrow ych, 
techno log icznych , sprzętu  p lanow anego  
budżetu , kosztorysu  działań  w  podziale 
na  poszczegó lnych  partnerów  projektu .

0-20 pkt. P rem iow ane będą oferty , w których 
przew idziano  rozw iązan ia  
kom plem en tarne z pozostałym i 
zadaniam i w  projekcie.

4. P o tenc ja ł spo łeczny  w obszarze 
p lanow anej in terw encji, k tóry  zostan ie  
w ykorzystany  nie ty lko  przy  realizacji 
p ro jek tu , ale rów n ież  do  zapew nien ia  
trw ałości p ro jek tu  rozum ianej ja k o  
insty tucjonalna go tow ość podm iotu /ów  
do św iadczen ia  usług.

0-20 pkt. P rem iow ane będą  oferty , w  k tórych 
zostan ie  p rzedstaw iony  opis 
posiadanego  po tencja łu  
spo łecznego  w zakresie  w spółpracy  
z  innym i podm io tam i, ja k  rów nież 
po tencja łu  w łasnego  w 
szczegó lności w  zakresie 
posiadanych  upraw nień , 
ak redy tac ji, ce rty fikatów  oraz 
w skazania  w  jak im  stopn iu  i 
zak resie  m ożliw e będz ie  je g o  
w ykorzystan ie  p rzy  zapew nien iu  
trw ałości p ro jek tu .

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Podmiot ubiegający się i wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany 
do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):



1. Oferta -  przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu w sposób umożliwiający 
dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia; oferta powinna być 
złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.
3. Statut lub regulamin podmiotu.
4. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy ofertę będą 

podpisywały osoby inne niż wskazane w dokumentach wskazanych w pkt. 2 lub 3). 
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w 
imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób 
zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

6. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu 
i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.

Dokumenty dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu oraz aktualną 
datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 
podmiotu.

Spośród złożonych ofert wybrane zostaną maksymalnie cztery, które spełnią wszystkie 
wymogi formalne i uzyskają najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów 
postępowania, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu 
z zastrzeżeniem, że wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy 
partnerskiej, która określi m.in.:

- prawa i obowiązki stron;

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 
poszczególnych partnerów projektu umożliwiający określenie kwoty dofinansowania 
udzielonego każdemu z partnerów;

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron 
z porozumienia lub umowy.

VII.TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie 

pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami 

wobec partnera o zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie inne oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być 

podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień



odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa 
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby 
składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska 
lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej 
kopercie osobiście lub listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA”.

Nie otwierać przed ...................202lr.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 202lr. w godzinach urzędowania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, tj. 8.00-16.00, w środy do 
godz. 17.00. decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym 
terminie nie będą rozpatrywane.

7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja konkursowa dokona ich otwarcia, 
a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru 
oferty naj korzystniej szej/ych.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

Anna Więcek tel.667-855-886 e-mail pcprlowicz.annaw@o2.pl

VIII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim 
udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni licząc od dnia 
publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Powiatu Łowickiego. Decyduje data wpływu odwołania do Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu.

Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołania rozpatruje Zarząd Powiatu Łowickiego.

Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów 
zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łowickiego

IX. DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy 
partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający 
konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego 
oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, 
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jak i do 
unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

mailto:pcprlowicz.annaw@o2.pl


Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym 
oferentem w przypadku nie złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie 
nr RPLD.09.02.01 -IP.01 -10-002/21.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 
Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za koszty jakie poniósł podmiot 
zainteresowany ogłoszeniem.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki 
z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu 
partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.
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