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Lębork, dnia 20 stycznia 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 

spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa 

w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu 

OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” 

– usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,  

planowanego do przeprowadzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Integracja,  

działanie 6.2. Usługi społeczne, poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych  
 

 

Ogłaszający:   Organizator naboru:  

Burmistrz Miasta Lęborka  Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14  ul. Armii Krajowej 14   

84-300 Lębork  84-300 Lębork   

 

1. Podstawa prawna  

Nabór Partnerów ogłaszany jest na podstawie:  

1.1 art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 

ze zmianami),  

1.2 Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 (wersja z dnia 9 grudnia 2016 r.) 

 

2. Cel Partnerstwa  

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie oraz realizacja projektu OŻYWIONY LĘBORK 

„NOWY ŚWIAT”– usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.    

 

3. Cel Projektu: 

3.1 Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do deinstytucjonalizowanych                             

i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym dzieci i młodzieży oraz 

osób starszych i rodzin wielodzietnych) zamieszkujących obszar rewitalizowany „Nowy Świat”.  

3.2 Cele szczegółowe to między innymi rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym 

pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci 

w pieczy zastępczej, obejmujące m.in.: 

3.2.1 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne;  

3.2.2 terapię i mediację;  

3.2.3 warsztaty umiejętności rodzicielskich;  

3.2.4 wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne;  

3.2.5 pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;  

3.2.6 organizację grup wsparcia w postaci  pomocy w opiece i wychowaniu dzieci                        

w ramach placówek wsparcia dziennego; 

3.2.7 działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach 

placówek wsparcia dziennego; 
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3.2.8 wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego; 

3.2.9 wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny.  

 

4. Adresaci projektu: 

4.1 Rodziny wykluczone/zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar 

rewitalizowany „Nowy Świat”, w tym w szczególności: 

4.1.1 Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

4.1.2 Rodziny zagrożone ubóstwem. 

4.1.3 Rodziny zagrożone bezrobociem. 

4.1.4 Rodziny zagrożone przemocą/alkoholizmem/narkomanią. 

4.1.5 Osoby starsze. 

4.2 Za rekrutację uczestników (beneficjentów) projektu odpowiedzialny będzie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lęborku wraz z Partnerem/Partnerami Projektu. 

 

5. Rodzaje działań przeznaczonych do realizacji przez Partnera/Partnerów w ramach 

Projektu.  

5.1 Zakres zadań powinien być zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych oraz Kartą uzgodnienia zakresu zintegrowanego 

projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla 

obszaru rewitalizacji Lębork Nowy Świat, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego uchwałą z dnia 29.12.2016 r. 

5.2 Zakres zadań Partnera/Partnerów obejmuje następujące części: 

Część I   – Prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin. 

Część II  – Prowadzenie Punktu Wsparcia Seniorów. 

Część III – Prowadzenie Ośrodka pracy z młodymi „Nasze Miejsce”. 

Część IV – Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego (dotyczy zajęć w świetlicy).   

 

Szczegółowy zakres działań w poszczególnych częściach opisany jest w dokumencie Karta 

uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla obszaru rewitalizacji Lębork Nowy 

Świat, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

 

5.3 Jeden podmiot może złożyć w ofercie propozycję realizacji na jedną lub kilka części lub na 

całość wymienionego w pkt. 5.2. zakresu zadań Partnerów.  

5.4 Szacunkowa wartość całkowita projektu w ramach poddziałania 6.2.2. dla zadań wymienionych 

w pkt. 5.2 wynosi 2 450 000 zł na okres trzech lat, łącznie z kosztami bieżącymi 

funkcjonowania placówek oraz kosztami administracyjno-biurowymi i funkcjonowania biura 

rewitalizacji. Szczegółowy roczny budżet dla poszczególnych części projektu będzie możliwy 

do określenia po podpisaniu umowy na realizację projektu OŻYWIONY LĘBORK „NOWY 

ŚWIAT”– usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, z Instytucją 

Zarządzającą oraz określeniu odpisu na funkcjonowanie obiektów i pozostałe koszty pośrednie.  
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6. Warunki uczestnictwa w naborze:  

6.1 W naborze mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które: 

6.1.1 zadeklarują współpracę z realizatorem projektu, poprzez uczestnictwo w przygotowaniu 

wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie uczestnictwo w jego realizacji oraz 

wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych, 

6.1.2 prowadzą działalność statutową w zakresie zgodnym z celami partnerstwa, 

6.1.3 nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na 

podstawie odrębnych przepisów, 

6.1.4 nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

6.1.5 zapoznają się z zasadami rozliczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 oraz z zapisami Karty uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego, zwłaszcza projektu OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi 

społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

 

6.2 Preferowane doświadczenie:  

6.2.1 posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami ze środków Unii Europejskiej lub 

innych środków zewnętrznych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

które zostały rozliczone przez Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą, w tym zrealizowanie 

samodzielnie przez podmiot co najmniej jednego projektu o wartości minimum 100 000 zł, 

w okresie ostatnich 12 miesięcy, 

6.2.2 posiadanie  doświadczonej kadry w realizacji projektów wymienionych w pkt. 6.2.1, 

6.2.3 posiadanie doświadczonej kadry do prowadzenia działań w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych, 

6.2.4 posiadanie co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia w prowadzeniu działalności                    

w obszarze pomocy i integracji społecznej, realizacji usług na rzecz osób 

wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

  

6.3 W naborze uczestniczą wyłącznie podmioty, które dostarczą 1 egzemplarz oferty według 

załączonego wzoru wraz z załącznikami, w terminie określonym w ogłoszeniu.  

 

7. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów 

(konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:  

7.1 wymienione w pkt. 6.1 przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów 

wchodzących w skład konsorcjum;  

7.2 zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane do ważności oferty od każdego podmiotu;  

7.3 być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;  

7.4 jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli 

pozostałych podmiotów;  

7.5 zawierać umowę konsorcjum, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie 

odpowiedzialne prawnie za realizację umowy. 
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8. Miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami naboru i 

materiałami informacyjnymi o przedmiocie naboru. 

8.1 Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na 

adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.lebork.pl   

 

9. Termin i warunki realizacji zadania  

9.1 Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie partnerskiej, 

jednak nie później niż do 31.12.2021 roku.  

 

10. Zasady i termin składania ofert 

10.1 Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Nabór na partnera projektu OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi 

społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w 

Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork do dnia 13.02.2017 r., do godziny 15.00 

(decyduje data wpływu do Urzędu). 

10.2 Oferta powinna być zgodna ze statutem podmiotu lub innym dokumentem potwierdzającym 

cele i zadania podmiotu. 

10.3 Formularz zgłoszeniowy dla Partnera projektu oraz załączniki powinny być podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z 

zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów. 

10.4  Formularz zgłoszeniowy dla Partnera projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. Formularz można również pobrać w wersji edytowalnej (.doc) ze strony: 

bip.um.lebork.pl  

 

11. Termin i tryb rozpatrzenia ofert  

11.1 Ocena merytoryczna każdej oferty dokonywana jest przez członków powołanej Komisji 

zgodnie z kryteriami oceny oferty, na karcie oceny oferty do naboru partnera (załącznik nr 2). 

Liczbę uzyskanych punktów stanowi średnia punktów ocen.  

11.2 Wyniki naboru ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Lęborku bip.um.lebork.pl 

11.3 Decyzję o wyborze podmiotów, z którymi zostaną podpisane umowy o współpracę 

podejmuje Burmistrz Miasta Lęborka w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. Od decyzji 

Burmistrza nie przysługuje odwołanie.  

 

12. Kryteria oceny ofert. 

12.1 Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

12.1.1 zgodność planowanych działań potencjalnego Partnera z celami określonymi                   

w pkt. 2 i 3 oraz zakresem zadań określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia – 

waga 60 punktów,  

12.1.2 deklarowany wkład potencjalnego Partnera (zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne) w realizację celu partnerstwa – waga 20 punktów,  

mailto:rewitalizacja@um.lebork.pl
http://www.bip.lebork.pl/
http://www.bip.lebork.pl/
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12.1.3 doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, których zakres jest 

zgodny z obecnym Projektem pod kątem grupy docelowej oraz zadań 

merytorycznych – waga 10 punktów,  

12.1.4 dotychczasowa współpraca z organami administracji publicznej, w szczególności          

z Gminą Miasto Lębork, w zakresie prac na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – waga 10 punktów . 

12.2 Szczegółowy zakres punktacji w ramach w/w. kryteriów określony został w karcie oceny 

stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

12.3 Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:  

12.3.1 złożone na wskazanym i prawidłowo wypełnionym formularzu,  

12.3.2 zawierające komplet wymaganych załączników,  

12.3.3 złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,  

12.3.4 złożone w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie.  

12.4 Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w złożonych ofertach. Uzupełnienie 

dotyczyć może wyłącznie:  

12.4.1 brakujących podpisów pod ofertą (tj. formularzem zgłoszeniowym oraz załącznikami), w 

przypadku, gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu podmiotu, 

12.4.2 wymaganych ogłoszeniem załączników. 

 

13. Istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści 

13.1 Z podmiotami wybranymi w ramach niniejszego naboru zostaną zawarte dwie umowy. W 

pierwszej kolejności zostaną podpisane umowy o współpracy w sprawie wspólnego 

przygotowania wniosku o dofinansowanie. Podpisanie umów partnerskich nastąpi po podjęciu 

decyzji przez Zarząd Województwa Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania.  

13.2 Szczegółowy podział zadań oraz zakresy obowiązków Partnerów zostaną doprecyzowane w 

umowie partnerskiej, w oparciu o Kartę uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego. Partnerzy będą zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników 

produktów oraz rezultatów określonych w Karcie uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego oraz w przyjętym wniosku o dofinansowanie.   

13.3 Zapisy umów będą podlegały negocjacjom pomiędzy stronami. 

 

14. Pozostałe informacje: 

14.1   Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

14.2   Ogłaszający oraz Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do     

 uczestników naboru o uzupełnienie informacji zawartych w ofercie.  

14.3   Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny oraz 

przesunięcia terminu składania ofert i modyfikacji treści ogłoszenia. 

14.4   Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjowania warunków realizacji zadań. 

 

15. Zawartość złożonej oferty oraz wymagane załączniki  

15.1 Złożona oferta powinna zawierać: 

15.1.1 formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu (załącznik nr 1), 
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15.1.2 aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z 

ewidencji lub innych dokumentów, potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie 

osób go reprezentujących, 

15.1.3 obowiązujący dokument określający cele i zadania podmiotu (np. statut),  

15.1.4 pełnomocnictwo do reprezentowania pomiotu (jeżeli dotyczy), 

15.1.5 umowę konsorcjum, w przypadku złożenia oferty wspólnej. 

15.2 Dodatkowo do oferty można dołączyć rekomendacje dla podmiotu. 

 

 

BURMISTRZ MIASTA 

Witold Namyślak 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla Partnera Projektu. 

2. Załącznik nr 2 – Karta oceny oferty do naboru Partnera. 

3. Załącznik nr 3 – Karta uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w 

ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla obszaru Lębork Nowy 

Świat, rejon ulic Mostnika, Stryjewskiego, Kossaka.  


