
 
 
 

 
 

Szczegółowe warunki otwartego naboru partnerów 

na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu 

„Społeczna od-nowa” w Tczewie planowanego do przeprowadzenia w ramach 

Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi 

społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

1. Ogłaszający 
Prezydent Miasta Tczewa  

Pl. Piłsudskiego 

83-110 Tczew 

2. Organizator naboru  
Urząd Miejski w Tczewie  

Wydział Spraw Społecznych 

Ul. 30. Stycznia 1 

83-110 Tczew 

 

3. Podstawa prawna  
Nabór Partnerów ogłaszany jest na podstawie:  

3.1 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 

poz. 217),  

3.2 Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020; Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z  dnia 28.10.2015 roku (MIiR/H 2014-2020/8 (02)/10/2015)  

3.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  

z dnia 24.10.2016r.  

3.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm.: poz. 395),  

3.5  Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Tczewie  z dnia 27.10.2016 roku  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.   

 

4. Cel Partnerstwa  

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie oraz realizacja projektu „Społeczna 

od-nowa”, którego przedmiotem jest zwiększenie dostępu do 

zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia 

rodzin (w tym rodzin wielodzietnych) zamieszkujących obszar rewitalizowany Starego 

Miasta oraz Zatorza. 

 

 

 

  

 



5. Cel Projektu  

 

5.1 Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych  

i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodzin 

wielodzietnych) zamieszkujących obszar rewitalizowany Starego Miasta oraz Zatorza. 

5.2 Cele szczegółowe to: 

5.2.1 Zwiększenie dostępu do usług takich jak konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

dla rodzin wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym 

5.2.2 Zwiększenie dostępu do usług z zakresu kształtowania kompetencji i umiejętności 

rodzicielskich dla rodzin wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym 

5.2.3 Zwiększenie dostępu do terapii 

5.2.4 Wzmocnienie rodzin w zakresie organizacji czasu wolnego 

 

6. Adresaci projektu: 

 

6.1 Rodziny wykluczone/zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar 

rewitalizowany Starego Miasta oraz Zatorza w tym w szczególności; 

6.1.1 Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych 

6.1.2 Rodziny zagrożone ubóstwem 

6.1.3 Rodziny zagrożone bezrobociem 

6.1.4 Rodziny zagrożone przemocą/alkoholizmem 

6.2 Preferencje dla uczestnictwa osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 

7. Adresatami projektu mogą być osoby spełniające warunki wskazane w „Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 24.10.2016r.  

8. Rodzaje działań przeznaczonych do realizacji przez Partnera/Partnerów  

w ramach Projektu  

 

8.1 Zakres zadań powinien być zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 

2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020, Rocznym Planem Wdrażania dla Osi Priorytetowych EFS w ramach 

RPO WP 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Fiszką 

projektu „Społeczna od-nowa” zatwierdzoną przez Urząd Marszałkowski z dnia 

20.10.2016r. 

8.2 Zakres zadań Partnera/Partnerów obejmuje: 

8.2.1 Prowadzenie w okresie od 01.01.2020-31.12.2021 Klubu Rodzinnego na obszarze 

rewitalizowanym Zatorza w zakresie wsparcia rodzin wykluczonych/zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w tym 

realizacja konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii, warsztatów 

umiejętności rodzicielskich, wsparcia opiekuńczego i/lub specjalistycznego. 

Wszystkie działania  zaplanowane do realizacji powinny mieć na celu 

wzmocnienie więzi rodzinnych, w szczególności w rodzinach zagrożonych 



ubóstwem i wykluczeniem społecznym i realizowane będą na podstawie 

opracowanej ścieżki reintegracji. 

8.2.2 Realizacja w okresie od 01.03.2018-31.12.2021 części zadania związanego  

z prowadzeniem Centrum Wspierania Rodziny - prowadzenie działań 

animacyjnych na obszarze rewitalizowanym Starego Miasta, angażujących lokalną 

społeczność do aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

8.3 Za rekrutację uczestników projektu odpowiedzialny będzie realizator projektu – 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (dalej zwanym MOPS) wraz 

z Partnerem/Partnerami Projektu. 

8.4 Szacunkowa wartość całkowita projektu wynosi 1.196.946 zł. 

 

9. Warunki uczestnictwa w naborze  
 

9.1 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 

wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie  

z MOPS będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu,  

a następnie w jego realizacji.  

9.2 MOPS będzie odpowiadać za zarządzanie projektem, prowadzenie Centrum 

Wspierania Rodziny 

9.3 Rekrutację uczestników projektu do uczestnictwa w Klubie Rodzinnym prowadzi 

Partner projektu we współpracy z MOPS. 

9.4 Szczegółowy podział zadań oraz zakresy obowiązków MOPS oraz Partnera/ 

Partnerów zostanie dookreślony na etapie przygotowywania wniosku o 

dofinansowanie.  

9.5 Partnerzy będą współuczestniczyć w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi  

za realizację jednego lub kilku zadań określonych w Projekcie.  

9.6 Partnerzy będą także zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników 

produktu oraz rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie.  

9.7 Efekty realizacji projektu: 

9.7.1 30 wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

9.7.2 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujące pracy, 

uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, zdobywając kwalifikacje, pracujące 

(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) do 4 tygodni po 

zakończeniu udziału w projekcie 

9.7.3 Do końca 2021 roku 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym  

w Programie 

9.8 Wymagania wobec Partnera:  

9.8.1 posiadanie niezbędnego doświadczenia merytorycznego i praktycznego, 

niezbędnych zasobów kadrowych oraz techniczno – organizacyjnych do 

wykonywania zadań proponowanych w Projekcie, 

9.8.2 posiadanie siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej 

formy organizacyjnej działalności na terenie województwa pomorskiego, 

9.8.3 posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami ze środków Unii 

Europejskiej, w tym co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w samodzielnej 

realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 



Społecznego  

o łącznej wartości minimum 400.000,00 zł., które zostały rozliczone przez 

Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą (dotyczy oferty na prowadzenie Klubu 

Rodzinnego na obszarze rewitalizowanym Zatorza), 

9.8.4 posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami ze środków Unii 

Europejskiej, w tym co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w samodzielnej 

realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

o łącznej wartości powyżej 100.000,00 zł., które zostały rozliczone przez 

Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą (dotyczy oferty na działań animacyjnych na 

obszarze rewitalizowanym Starego Miasta), 

9.8.5 posiadanie kadry specjalistów uprawnionych do prowadzenia działań w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych, 

9.8.6 prowadzenie działalność statutowej w zakresie zgodnym z celami partnerstwa, 

9.8.7 posiadanie co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności 

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

wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

9.8.8 nie podleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie  

ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.  

9.8.9 wyrażenie zgody na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Tczewie - realizatorem projektu,  a także wyrażenie chęci zawarcia umowy 

partnerskiej na realizację projektu partnerskiego,  

9.8.10 niezaleganie z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek 

na ubezpieczenia społeczne, 

9.8.11 znajomość zasad rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020, 

9.8.12 znajomość fiszki projektu „Społeczna od-nowa”. 

 

9.9 W naborze uczestniczą wyłącznie podmioty, które dostarczą 1 egzemplarz oferty 

według załączonego wzoru wraz z załącznikami, w terminie określonym  

w ogłoszeniu.  

 

 

10. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami 

naboru i materiałami informacyjnymi o przedmiocie naboru  

 

10.1 Formularze ofert można pobrać ze strony: www.bip.tczew.pl Dodatkowych 

informacji nt. naboru udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie  pod nr tel. (58) 777 00 20 wew. 135 lub za pośrednictwem e-mail: 

sekretariat@mops.tczew.pl 

10.2 Termin składania ofert: 17.01.2017r  

 

11.  Zasady zgłaszania ofert  

11.1  Oferty należy złożyć:  

11.1.1 w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Nabór na partnera projektu „Społeczna od-nowa”,  

11.1.2  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 do 

dnia 17.01.2017r do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu). 

12. Termin i tryb rozpatrzenia ofert  

12.1 Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 

wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków 



formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Tczewie oraz na stronie internetowej Miasta Tczewa www.bip.tczew.pl  

12.2 Braki formalne podlegające uzupełnieniu, podmioty mogą uzupełniać w terminie  

3 dni od daty zamieszczenia listy ofert. Braki formalne można uzupełnić  

w siedzibie Urzędu Miasta w Tczewa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 

w Tczewie przy ul. 30. Stycznia 1. W przypadku nieusunięcia braków formalnych 

oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych 

bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. Oferta spełniająca kryteria formalne 

przekazywana jest do oceny merytorycznej.  

12.3 Ocena merytoryczna każdej oferty dokonywana jest przez dwóch niezależnych 

członków powołanej Komisji zgodnie z kryteriami oceny oferty, na karcie oceny 

oferty do naboru partnera (załącznik nr 2). Liczbę uzyskanych punktów stanowi 

średnia punktów dwóch ocen. W przypadku znacznej rozbieżności (powyżej 30%  

w ramach danej kategorii oceny) oferta przekazana zostanie do oceny trzeciego 

członka Komisji. 

12.4 Wyniki naboru ogłoszone zostaną na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta 

Tczewa poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Tczewie oraz publikację na stronie internetowej Miasta Tczewa 

www.bip.tczew.pl w terminie 45 dni od dnia zakończenia postępowania  

w sprawie naboru, nie później jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia.  

12.5 Decyzję o wyborze Oferentów, z którymi zostaną podpisane listy intencyjne 

podejmuje Prezydent Miasta Tczewa w oparciu o opinię Komisji Konkursowej 

powołaną na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa. Od decyzji Prezydenta 

nie przysługuje odwołanie.  

 

 

13. Kryteria oceny ofert  

13.1 Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

13.1.1 zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, określonymi w 

punkcie 4 i 5 ogłoszenia,  

13.1.2 deklarowany wkład potencjalnego Partnera (zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne, finansowe) w realizację celu partnerstwa,  

13.1.3 doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, których zakres jest 

zgodny z obecnym Projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów: 

grupa docelowa, zadania merytoryczne,  

13.2 Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww. kryteriów określony został w karcie 

oceny stanowiącej zał. Nr 3 do zarządzenia 

13.3 Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:  

13.3.1 złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu,  

13.3.2 zawierające komplet wymaganych załączników,  

13.3.3 złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,  

13.3.4 złożone w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie.  

13.4 Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:  

13.4.1 uzupełnienia 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 Oferenta,  

13.4.2 uzupełnienia wymaganych ogłoszeniem załączników 

 

 

 



14. Istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści  
Niniejszy nabór na Partnera będzie stanowił podstawę do podpisania listu 

intencyjnego w sprawie wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie. 

Ostateczne podpisanie umów partnerskich pomiędzy oferentem a realizatorem 

projektu - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie nastąpi po podjęciu 

decyzji przez Zarząd Województwa Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania.  

 

15.  Zastrzeżenia Ogłaszającego i Organizatora  

15.1 Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

15.2 Organizator oraz Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do 

uczestników naboru o uzupełnienie informacji zawartych w ofercie.  

15.3 Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny 

oraz przesunięcie terminu składania ofert. 

15.4 Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjowania warunków i kosztów realizacji 

zadań. 

 

 

16. Zawartość złożonej oferty oraz wymagane załączniki  
Złożona oferta powinna zawierać:  

16.1 formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu (załącznik nr 1),  

16.2 aktualny na dzień złożenia oferty, odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg  

z ewidencji – lub innych dokumentów potwierdzających status prawny Oferenta i 

umocowanie osób go reprezentujących,  

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

16.4 Dodatkowo do oferty można dołączyć rekomendacje dla podmiotu.  

16.5 Oferta powinna być zgodna ze statutem podmiotu lub innym dokumentem 

potwierdzającym cele i zadania podmiotu 

16.6 wszystkie ww. elementy oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami 

wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).  

16.7 Pełnomocnictwo do reprezentowania pomiotu (jeżeli dotyczy) 

 

17. Terminy i warunki realizacji zadania  
 

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

jednak nie później niż do 31.12.2021 roku.  

 

 
 

 

 
 Prezydent Miasta  

 

Mirosław Pobłocki 

 
 
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu 

Załącznik nr 2: Karta oceny oferty do naboru partnera 

Załącznik nr 3: Fiszka projektu „Społeczna od-nowa” 

 


