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REGULAMIN KONKURSU 
 
 

Burmistrz Miasta Sejny, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera pochodzącego spoza sektora 

finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, 

Działanie 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 

na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

I. CEL PARTNERSTWA 

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu typu 2 z naboru RPPD.07.02.01-

IZ.00-20-001/20 skierowanego do: rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji 

sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych.  

 

 

II. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA 

W ramach projektu ze strony Miasta Sejny są planowane działania skierowane w szczególności do 

dzieci oraz rodzin z dziećmi zamieszkujących miasto Sejny oraz pracowników instytucji wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej. Na podstawie wstępnie przeprowadzonej diagnozy określono  szczególnie 

potrzeby:  

 utworzenia placówki wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym oraz z zajęciami 

rozwijającymi kompetencje kluczowe młodzieży; 

 wsparcia rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

 aktualizacji wiedzy i kompetencji pracowników instytucji pracujących z dziećmi/rodzinami z 

dziećmi 

lub/i 

 innych działań (zaproponowanych przez Partnera), realizujących pkt. I – Cele Partnerstwa 

 

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania 

projektu. 

 

Przedmiot projektu wg zapisów naboru może być realizowany po przez:  

a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-
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wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego 

do 14 osób, w tym poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach; 

b) Działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą w zakresie 

wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

c) Działania na rzecz usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym osób opuszczających 

ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze; 

d) Wsparcie w postaci rodzin wspierających oraz rozwój usług asystentury rodzinnej w zakresie 

wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

e) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, 

świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub 

z programami socjoterapeutycznymi; 

f) Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez 

wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

rodziny; 

g) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i 

systemu pieczy zastępczej w zakresie udzielanego wsparcia. 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

Do konkursu przystąpić mogą podmioty, które łącznie spełniają poniższe warunki:  
 
1. Pochodzą spoza sektora finansów publicznych – podmioty są niewymienione w art. 3 ust. 1 pkt 

1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843); 

2. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

3. Złożyły jedną ofertę zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu w terminie i miejscu 
wskazanym w ogłoszeniu.  

 

 
IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA 

 
 Kryteria formalne:  
 

1. Oferta została złożona we wskazanym terminie; 

2.  Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa; 
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3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na prawidłowe wykonanie 

zadań w projekcie;  

4. Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty; 

5.  Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;  

 

Kryteria merytoryczne:  

 
1. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (kadrowy, techniczny, 

organizacyjny, finansowy) (0-5 pkt.); 

2. Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach perspektywy 2014-2020, w tym szczególnie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (0-5 pkt.); 

3. Doświadczenie w: realizacji projektów/pracy na rzecz dzieci oraz/lub rodzin z dziećmi   (0-5 

pkt.); 

4. Doświadczenie w realizacji szkoleń dla  pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej (0-5 pkt.); 

5. Doświadczenie w: prowadzeniu placówek wsparcia dziennego i/lub współpracy z nimi (0- 10 

pkt.); 

6.  Gotowość do współpracy z Projektodawcą na etapie opracowywania założeń projektu, w tym 

w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu - opis podziału zadań między 

Partnera a Lidera (0-10 pkt.); 

7.  Proponowany zakres merytoryczny projektu z podziałem projektu na zadania oraz 

przewidywane rezultaty ich realizacji (0-10 pkt.).  

 

 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1.  Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w języku polskim; 

2.  Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest 

zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):  

 wypełnionego „Formularza Oferty” w oparciu o zamieszczony wzór w Ogłoszeniu 
otwartym konkursie wyłonienie Partnera na w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń UM.  

  aktualnego wypisu z KRS lub oświadczenia (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub 
innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz 
umocowanie osób go reprezentujących; 

 sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok (sprawozdanie 
finansowe z działalności za 2019 rok) ; 

 statut (jeżeli dotyczy); 

 pełnomocnictwo do reprezentacji (jeśli dotyczy) i nie wynika z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego ogólnie dostępnego Rejestru 
 

3. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych; 

4. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną 

datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz 

poświadczone za zgodność z oryginałem; 

http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/
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5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na nabór partnera ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ 

PRIORYTETOWA POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 Rozwój Usług Społecznych, 

Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd 

Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, w dni robocze od 8.00-15.00 w terminie od 

13.10.2020 roku do 09.11.2020 roku (decyduje data wpływu do 09.11.2020 do godziny 15.00 

UM w Sejnach); 

6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

 
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
 

1. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne 
i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej. 

2.  Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:  

a. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie 
zostało najwyżej ocenione,  

b. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

3. Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej  

Miasta Sejny  http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń UM w terminie do 4 

dni od upływu terminu składania zgłoszeń. 
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