
ZałącznikNr 1 do
Zar ządzenia Wój ta Gminy
Łuków Nr 0050.8'2020
z dnia 06 lutego 2020 r.

' wójt Gminy Łuków
ul. Swiderska 12, 21-400 Łuków

Działając na podstawie art. 33 ust. Ż pkt 2 ustawy z dnia l l lipca 2014 t. o zasadach
realtzacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U. zŻ0l8 r. poz.143I zpóźn.zm.)

oGŁAsZ.A
otwarty konkurs na nabór partnera do reaIizacji

projektu w ramach RPO WL 201,4-2020

Gmina Łuków ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów
publicznych, posiadającego siedzibęo filię lub oddział na terenie województwa
lubelskiego, gminy Łuków_do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego Województvla Lubelskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej 11

Włączenie społeczne' Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wnioskodawcą będzie
Gmina Łuków.

1. Celem Partnerstwa będzie wspólna rea|izacja projektu skierowanego do osób
wykluczonych lub zagroŻonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym' w tym m.in. osoby starsze,
osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu' o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwa|czania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców Gminy Łuków

2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową
umieszczoną na stronach internetolvych Instytucji Zarządzającej RPo WL pod adresem:

https://rpo.lubelskie.pllrpolwiadomosci/naborv-konkursv/11-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-11/

3. Nabór Paftnera odbywaó się będzie w terminie od 7 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

4. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty

5. oferty naleŻy składaÓ w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na wybór partnera do
projektu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne" osobiście lub drogą
pocztową na adres: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12,
(decyduje data wpływu) do 28 lutego 2020 r.



6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem naleŻy kierowaó w formie pisemnej
na adres: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, ul. ŚwiderskaI2,2l-4Oo Łuków,

Osobv do kontaktu:
Agnieszka Mucha, tel.25 798 21 59 mail: agnieszkamucha@gopslukow.pl



ZałącznikNr 2 do

Zar ządzenia Wój ta Gminy
Łuków Nr 0050.8. .2020
z dnia 06 lutego 2020 r.

Regulamin naboru partnera pochodzącego spoza sektora finansów
publicznvch, do wspólnej realizacji projektu' w ramach Regionalnego

Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na |ata20t4-2020 oś
Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie l'L.2 Usługi społeczne i

zdrowotne. Wnioskodawcą będzie Gmina Łuków

s1
Cel i przedmiot proiektu

1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu skierowanego do osób
wykluczonych lub zagroŻonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym' w tym m.in.
osoby starsze' osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w
katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie rea|izacji przedsięwzięó w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na
|ata 20 I 4 -2020, ze szcze golnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Łuków

2. Ręalizatorem projektu w imieniu Gminy Łuków będzie Gminny ośrodek Pomocy
Społecznej w Łukowie, jednostka odpowiedzialna za przygotowanie wspólnie z
Partnerem wniosku projektowego, w odpowiedzi na konkurs ff: RPLU.1I.02.00-12.00-
0 6 -00 I l 20 o gło szony przez U r ząd Marszałkowski Woj ew ó dztw a Lubel skie go.

3. Przedmiotem projektu będzie aktywna integracja osób wykluczonych illub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Gminie Łuków, poprzez
zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,

4. Do zadań Partnera należeÓ będzie współpraca w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Gminą Łuków koncepcję realizacji
projektu orazrealizacja minimum} z podanych niŻej 4 zadań,w zaleŻności od potencjału
kadrowo -o r ganizacyjnego Partnera :

- działania rekrutacyj ne'

- zajęcia dodatkowe dla seniorów (w tym zajęcia ruchowe, artystyczne itp.)

- organizacjawyjazdów i imprez okolicznościowych w klubie seniora

- wspólny monitoring i promocja projektu



s2
Nabór

1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami w terminie
określonym w ogłoszeniu o naborze.

2. Formularzoferty stanowi załączniknr 1 do Regulaminu.

3. Do oferty naleŻy załączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji (wystawiony nie
wcześniej niżprzed upływem 6 miesięcy przed terminem składania ofert) lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) aktualny statut podmiotu (eśli podmiot go posiada).

4. oferty złoŻone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostanąbezrczpatrzenia.

s3

Ocena ofert

1. oceny ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Łuków

2. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 3 dni odzakonczenia naboru.

3.Komisja dokona ocęny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym.

4. ocena formalna wniosku jest oceną zero-jedynkową i dotyczy:

a) prawidłowości terminu ńoŻenia oferty,

b) kompletności oferty i załączników, w tym złoŻenia oświadczefi będących częścią
formularza oferty (załącznik nr 1),

c) zgodności typu oferenta Z wymaganiami naboru,

d) podpisania Formularza oferty pIzez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu,

e) posiadania siedziby, filii lub oddziału na terenie województwa lubelskiego, Gminy Łuków



5. ocena merytoryczna odnosi się do następujących kryteriów:

a) zgodnośc działalności Partnera zprzedmiotem i celami projektu (0-10pkt),

b) oferowany wkład Partnera w zakres projektu w postaci zasobów ludzkich, finansowych,
technicznych zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji projektu (0-10pkt),

c) doświadczenie pafinera w realizacji projektów z zakresu aktywnej integracji,
w szczegó|ności dofinansowanych ze środków EFS (0-1Opkt.),

d) koncepcja współpracy przy realizacji projektu (0-10 pkt).

6. Do realizacji projektu moŻe zostaĆ wybrarry oferent, który spełni wszystkie wymogi
fornralne oraz uzyska minimum 60% punktów.

7.KaŻdy zczłottkow komisji dokonuje indywidualnej oceny każdej oferty

8. ostateczną ocenę oferty stanowi średnia atytmetyczna Z sumy punktów ptzyznanych
łącznte przez członków Komisji.

9. ostateczna decyzję o wyborze partnera podejmie Wójt Gminy Łuków

9. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie podana
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Łuków

s4
Postanowienia końcowe

1. GminaŁuków zasttzegasobie prawo do:

a) negocjowania z oferentami warunków i kosztów realizacji zadan,
b) odstąpienia od naboru ofert bęz podania przyczyny,
c) zamknięcia naboru bez wyboru Partnera.

2. Realizacja partnerskiego projektu nastąpi wyłącznie
dofinansowania projektu z RPO WL2014-2020

w przypadku otrzymania

Załącznik:

1. Formularzoferty.



do Re gulam i,, nua,?łx""Ti5'l
do wspólnej realizacji proj ektu

FORMULARZ OFERTY

I. INFORMACJA O PODMIOCIE

il. oŚWIADCZENIA
W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Łuków konkurs na wybór Partnera w celu
przygotowania i wspólnej rea|izacji projektu realizowanego w ramach w ramach

Dane podmiotu

I Nanva podmiotu

2 Forma organizacyjna

3 NIP

4 REGON

5 Adres siedziby

6 Adres poczty
elektronicznej

1 Adres strony internetowej

8 Osoba uprawniona do
reprezentacji: imię i
nanłisko, nr telefonu,
adres poczty
elektronicznej

9 Dane osoby do kontąktu.
imię i nanłisko, nr
telefonu, adres poczty
elektronicznej



Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 osi
Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 1I.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
składam/y ofertę udziału w planowanym projekcię oraz oświadczamly, Że:

a) Zapoznałem(-am)/liŚmy się z Regulaminem Konkursu nr RPLU.1 l.02.00-V.00-06-00l/20
i akceptuję/emy jego zapisy
b)WyraŻam/y wolę aktywnego udziału w tworzeniu koncepcji projektu,
c) Przystąpię/my do negocjacji i podpisania umowy partnerskiej po zakończeniu
procedury konkursowej - najpóżniej po wyborze Projektu do dofinansowania, ale
przed zŁoŻeniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z Instytucją
og}aszającą Konkurs,
d) Zobowiązujęl-emy się do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach
projektu
e) WyraŻam/y zgodę naprzetwatzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie
do celów przeprowadzenia niniejszej procedury konkursowej na wybór Partnerów
zgodnie zUstawą z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U . 2014 r., poz. II82, z póŹn.zm.)
f) oŚwiadczamly, Że podmiot/y któryle reprezentujęl-emy nie za|ega/ją z uiszczaniem
podatków, jak równieŻ z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych lub innych
należności wymaganych odrębnymi przepisami.
g) oświadczam/y, Że nie ciąŻy na nas obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym'
zgodnie zart.25 Ustawy zdnia3Okwietnia2004r. opostępowaniuwsprawach doĘczących
pomocy publicznej (Dz.U .2007 .59 .404 j.t. z póŻn.zm.).

h) oświadczam/y, Że że podmiotly któryle reprezentuję/-emy nie pozostaj elą pod zaruądem
komisarycznym lub nie znajduje/ą się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w
tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego
wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania
naprawczego.
i) oświadczamly, że podmiotly któryle reprezentuję nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zapisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z póżfi. zm.) illub 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
(Dz. U. Ż0I2 poz.769) i/lub afi.. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pażdziernika 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grożbą kary (tj. DzU.
2014 poz. l4I7).



ilI. OPIS KRYTERIOW MERYTORYCZNYCH

1. opis zgodności działania potencjalnego partnera z przedmiotem i celami projektu

2. opis oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu
(fttaansowy, kadrowo-organizacyjtty, technicztty)

3. opis doświadczenia w realizacji projektów z zakresu aktywnej integracji, w szczególności
doJinansowanych ze środków EFS (tytuł projektu, wartość, grupa docelowa, podstawowe
działania, rola w projekcie, źródło dojinansowania)

4. opis koncepcji wspóĘracy przy realizacji projektu (w tym opis podziału zadań między
Partnera a Lidera)

Załączniki:

miejscowośó, data pieczęć, imienna i czytelny podpis osoby upowaznionej
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