Maków – Mazowiecki 23.08.2018
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim na podstawie art. 33 Ustawy
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U.
2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu p.n. „Zdrowie smakuje-przeciwdziałanie
otyłości wśród dzieci powiecie makowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego.
1.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie diagnozy potrzeb oraz wniosku projektowego w ramach konkursu
nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. poprawie stanu
zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu makowskiego.

2.

Zakładane cele projektu będą obejmować zindywidualizowane i kompleksowe działania mające na celu poprawę stanu
zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa wśród z klas I-VI z terenu powiatu makowskiego w zakresie chorób
kręgosłupa, poprzez realizację:
a)
b)

działań informacyjno-promocyjnych,
kwalifikacji uczestników,

c)
d)
e)

działań informacyjno-edukacyjnych grup objętych wsparciem w ramach modułu,
interwencji terapeutycznej w tym:
zajęć ruchowych (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

f) indywidualnych porad dietetycznych (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),
g) badań lekarskich początkowych, w połowie interwencji oraz końcowych,
h) monitoringu i ewaluacji działań w ramach projektu,
i) innych indywidualnych form wsparcia uczestników projektu mających na celu poprawę ich stanu zdrowia.
3. Powyższe cele będą realizowane w projekcie przez lidera i partnera zgodnie z zapisami umowy
o partnerstwie.
4. Przedmiotowy projekt będzie realizowany m.in. w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020,
b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014 – 2020,
c) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
d) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
zdrowia na lata 2014-2020,
e) Ogłoszenie o naborze nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18.
Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny
partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie
realizacji partnerstwa.
5. Termin i sposób składania ofert.
Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w projekcie p.n. Zdrowie smakuje-przeciwdziałanie
otyłości wśród dzieci powiecie makowskim, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 23.08.2018r.” należy składać lub nadsyłać
do dnia 17.09.2018 r. do godziny 10.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Zakładów
w Makowie Mazowieckim. Liczy się data i godzina wpływu oferty do SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Oferty złożone
po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018r. o godzinie 11.00
Wyniki naboru opublikowane zostaną po dokonaniu oceny złożonych ofert.
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6. Kryteria wyboru partnera:

1.

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty.

2.

Oferowany wkład potencjalny Oferenta w realizację celów projektu (maksymalnie 5 punktów).

3.

Doświadczenie w realizacji projektów w ramach EFS w obszarze zdrowia (maksymalnie 5 punktów).

7. Wymagane dokumenty:

1.

Karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie.

2.

Dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej
właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty)- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

3.

Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione
do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym lub innym rejestrem).

4.

Statut.

5.

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

6.

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym
mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

8.

Oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

9.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń
i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku
nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z warunków
udziału w naborze, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.
Dokumenty, o których mowa, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność
z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.
8. Informacje dodatkowe
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku
o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji
projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję
Zarządzającą RPO WM 2014-2020/Instytucję Pośredniczącą, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS
lub zamiany trybu naboru projektów z pozakonkursowego na konkursowy.
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