
oTWARTY NABoR |{A WYŁOI\IENIE PARTNERA

spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
współfin ansowanego ze Środków Europej skiego Funduszu Społec znego

w ramach Konkursu Nr RPPK.07.04.00-P.01-18-005/16
oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy,

Działanie 7.4.Rozwój opieki Złobkowej w Regionie

Burmistrz Boguchwały na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r' o zasadach
reaIizacji programów w zakresie polityki spójnoŚci finansowanych w perspektywie

finansowej 2014-2020 (Dz' U . 2016 poz. 2I7 z dnia 2016.02.22), ogŁasza otwarty nabór na
wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania
l realizacjt projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie Konkurs zamknięty nr RPPK.07.04.00-IP.01 -1 8-005/1 6.

I
INFORMACJE OGOLNE

1. Cel partnerstwa.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części
zadan słuzących celowi głównemu Działania7.4,ktorymjest wzrost poziomu zatrudnienia
wśród osób mających utrudniony dostęp do ryŃu pracy z powodu Sprawowania opieki nad
dziećmi do lat 3. W ramachDziaŁania zakłada się tworzenie nowych podmiotów opieki nad
dziecmt do lat 3 (m.in. Żłobki, ŻŁobktprzyzal<ładowe, kluby dziecięce).

2. Okres realizacji projektu.

Zakładany termin realtzacji projektu musi się mieścić w okresię: od dnia ogłoszenia przęz
IoK naboru wniosków tj. od dnia 8 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

3. Grupa docelowa.

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku Życia, w przypadku, gdy co
najmniej jedno z rcdzicow lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po przerwie
zw tązanĄ z ur o dzęniem lub wyc howaniem dzi e cka.

4. Planowany zakres działafi partnera.

a)

b)

opracowanie i złoŻenie wniosku o

Regionalnego Programu Operacyjnego
2020.
Realizację przedsięwzięcia zgodnie

dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach
Województwa Podkarpackiego na lata Ż0I4-

z wymogami Regionalnego Programu



operacyjnego Wojewodztvła Podkarpackiego na lataŻ014-2020 oraz obowiązującymi

przepisami praw a Unii Europej skiej i kraj owego.

c) Promocję projektu.

d) Monitorowanie projektu.

Ponadto do obowipków Partnera projektu naleŻęóbędzie:

a) Pomoc w przygotowaniu specyfikacji dostaw / usług dotyczących wyposażenia

obiektu (nieobj ętych kosztorysem inwestorskim).

b) Współprac a z Gmlną Boguchwała w zakresi e realtzacjt projektu.

c) Pomoc w opracowaniu niezbędnej dokumentacji i regulaminów związanych

z funkcj onowaniem tworzonego Żłobka

5. Wymagania formalne (kto może zostać partnerem w projekcie).

o udziaŁ w postępowaniu moze ubiegać się kandydat na paftnera, który spełnia następujące

wymagania:

a) Prowadzi działania zgodne z celami partnerstwa, co potwierdząą zapisy statutu lub

innego równorzędnego dokumentu.

b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów o podobnym

charuktęrze'
c) Dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działan okreŚlonych

w rozdzialell.
d) Nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania

il
KRYTERIA WYBORU PARTNERA

FORMALNE:
1. Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalnoŚci lub

czynnoŚci, jeŻe\iustawy nahJadająobowiązek posiadania takich uprawnień. (talcnie)

2. Zgodność misji / profilu działalnoŚci Pańnera z celrami partnerstwa (tak / nie).

MERYTORYCZNE:
3. Posiadanie przęz kandydata na partnera potencjału ludzkiego, organtzacyjnego'

technicznego lub fi nansowe go zapevłnta1ącego Sprawn ą realizację proj ektu (0- 5 pkt).

3.1. Przez niezbędny potencjał kadrowy l ludzki, rozumie się: Dysponowanie osobami

posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu zajęc ogólnorozwojowych oraz

specjalistycznych dla ózieci w wieku do lat 3.

4. Przedstawienie przez kandydata na partnera opisu udziału w projekcie kandydata

na partnera (0-5 pkt).

5. Doświadczenie kandydatanapartnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

5.1. Prowadzenie co najmniej I Żłobka, który powstaŁ przy dofinansowaniu środków

zewnętrznych (2 pkt. zakazdy żłobek).

6. Posiadanie l zarządzanie nie mniej niz 3 złobkami na terenie województwa

podkarpackiego ( 2 pkt. zakazdy żłobek).



ocena złoŻonych zgłoszen prowadzona będzie zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizai1i programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz.2Il z dnia2016.02.22)

III
SPoSoB PRZYGoTOWANIA I ZŁ0ŻF,NIA OFERTY

1. Podmiot ubiegający się o wybor na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest

zobowiązany do przedŁoŻenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierz1telniona
kopia):

a) Wypełnionego ,,Formularza oferty'' w oparciu o zamieszczony wzór w ogłoszeniu
o otwartym naborze na wyłonienie Partnera,

b) Aktualnego wypisu z KRS (waŻny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego
równowaznego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz
umocowanie osób go reprezentujących,

c) oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
afi.. 201 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnta 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z poźn. zm.) lub wobec których orzęczono zakaz dostępu do
środkow funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów,

d) oŚwiadczenie o niezaleganlu z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem
składek na ubezpieczenlę społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy
Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych lub innych należnoŚci wymaganych
odrębnymi przepisami.

2. oferty złożone w sposób niekompletny nie będąrozpatrywane zewzględow formalnych.
3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muSZą byc opatrzone pieczęcią podmiotu,

aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
podmiotu oraz poŚwiadczonę za zgodnośc z oryginałem.

4. oferly naleŻy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Boguchwale' osobiście, za
poŚrednictwem poczty lub usług kurierskich, na adres: ul. Doktora Tkaczowa 134,

36-040 Boguchwała, w dni robocze w godz. 7:30-15:30, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: otwarty nabór na Partnera w projekcie w ramach konkursu
nr RPPK.07.04.00-IP.0]-18-005/16, Działanie 7.1 ,,Rozwój opieki złobkowej
w Regionie " do dnia 23.08.2016 r.

5. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty, a nie data stempla
pocztowego.

6. oferty złoŻonę po upływie terminu nie będą rczpatrywane.
]. Nie będą rozpatrywane oferty, złoŻonę przęz podmioty, które nie spełniają wymagań

okre ślonych w r o zdzialę II.
8. Zgodnie z zaptsami art. 33 ustawy z dnia II Iipca 2014 r. o zasadach realizacjt

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014_2020 (Dz. U. 2016 poz.2I] z dnia 2016.02.22) oferty przyjmowane Są przez okres
2I dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego
konkursu, przyjmuje się, ze wskazany okres będzie liczony w dniach ka1endarzo!\ych.
ostatnim dniem jest 2I. dzien od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia



r

III
PROCEDURA KONKURSOWA

1. Informacja o Konkursie umieszczona jest na stronie intemetowej www.boguchwala.pl.

Ż. W ramach konkursu wyłoniony zostanie Pafiner.

3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez

Burmistrza Boguchwały.
4. Komisja rozpoczyna dziaŁalnośc z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący

Komisji
5. KaŻdy, z członkow Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone pTzez oferentów

w drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym, według

kryteriów okreŚlonych w rozdziale II Regulaminu.

IV
TNVAGI

1. ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienianaboru bez podaniaprzyczyny.

2. od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

3. ogłaszający nabór nie ponosi kosŻów przygotowania oferty i nię zwraca nadesłanych

oferl.
4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybtanym parlnerem zostanie podpisana umowa

o partnerstwie reguluj ąca szczegółowe warunki współpracy i rolę pIzy przygotowaniu

i realizacjt Projektu.

5. Kandydat na partnera moŻe złoŻyÓjedno zgŁoszenie w ramach naboru.

6. Konkurs będzie przebiegałj ednoetapowo

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy parlnerstwa

z wybranym w wyniku naboru parlnerem, dopuszcza się możliwośc zalvarcia umowy

partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejnoŚci został oceniony najv'yŻej.
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