Zarządzenie Nr 34/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie otwartego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów
publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu numer
RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X
Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna o numerze RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
na podstawie art. 7 pkt. 8 i art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 poz.1875 z późn.zm.) oraz art.33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Postanawia się ogłosić otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów
publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu numer
RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X
Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
2. Ogłoszenie o naborze na Partnera stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Procedura naboru Partnera odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Konkursu,
stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
§2
Powołuje się Komisję Konkursową, celem dokonania otwarcia oraz oceny złożonych ofert
w składzie:
1) Mirosław Rosak – Dyrektor Wydziału Oświaty,
2) Jolanta Olczak – Inspektor Wydziału Oświaty,
3) Marek Gumkowski – Inspektor Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień
Publicznych.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 7 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów
publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu numer
RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X
Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna o numerze RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18.
Miasto Ostrołęka w oparciu o art.33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.), występując jako Lider projektu
ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu
wspólnej realizacji projektu.
Oferty należy przygotować zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu i złożyć
w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór
partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego”, na adres ogłaszającego konkurs: Urząd Miasta Ostrołęki,
Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, w terminie do dnia 01.03.2018 r., godz. 9.00
w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00, we wtorki
8:00 - 17:00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną
po terminie nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta
Janusz Kotowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 7 lutego 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
Miasto Ostrołęka w oparciu o art.33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.), występując jako Lider projektu ogłasza
otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej
realizacji projektu w ramach konkursu numer RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18, ogłoszonego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
I. CEL PARTNERSTWA
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przez strony partnerstwa dla
zapewnienia kompleksowości działań, zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach
umowy partnerskiej zawartej zgodnie z art.33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.).
II. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiot projektu obejmuje realizację działań na rzecz zwiększenia dostępności do
edukacji przedszkolnej, poprzez wsparcie ośrodków wychowania przedszkolnego, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka i przewiduje realizację określonych
w Regulaminie Konkursu typów projektu:
1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach
wychowania przedszkolnego (OWP), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami;
2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym
poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
3. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
w zakresie stwierdzonych deficytów;
4. wydłużenie godzin pracy OWP.
III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1. Kryteria formalne:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty spoza

sektora finansów publicznych, które łącznie spełniają następujące wymagania:
a) potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017
poz.2077), 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. z 2012 poz.769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz.U. z 2016 poz.1541 z późn.zm.),
b) Partner nie zalega z opłacanie podatków, składek, opłat wobec Urzędu Skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub
innych podmiotów publicznych,
d) Partner posiada min. pięć lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu i należytej
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych jako beneficjent lub partner.
e) Partner dysponuje kadrą min. dwóch osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
które mają min. 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze
środków EFS.
2. Kryteria merytoryczne:
a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa:
- Doświadczenie w realizacji działań w obszarze tematycznym projektu i/lub na rzecz
grupy docelowej określonej w Regulaminie konkursu /0-10 pkt.,
- Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków EFS w
zakresie tematycznym projektu, w tym m.in. tworzenia nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym we współpracy i/lub na rzecz
OWP i/lub organów prowadzących OWP o wartości min. 500 000 zł/0-5 pkt.,
- doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z jednostkami samorządu
terytorialnego/0-10 punktów,
- doświadczenie (potencjał społeczny) w realizacji działań na terenie Miasta Ostrołęki/05pkt.
b) Know how, potencjał ludzki, organizacyjny, techniczny i finansowy niezbędny do realizacji
projektu wnoszony przez Partnera oraz zakres współpracy (rola Partnera przy
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie/0-20 pkt.,
Szczegółowy opis sposobu oceny spełnienia poszczególnych kryteriów zawarty jest
w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:
1. być sporządzone w języku polskim,
2. zawierać oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych,
3. zawierać opis i informacje istotne do oceny spełniania kryteriów
merytorycznych,
4. zawierać inne informacje lub dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie spełniania
kryteriów wyboru partnera,

5.

zawierać dokumenty potwierdzające status prawny Partnera i umocowanie osób go
reprezentujących.

V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT I WYBÓR OFERTY
1. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane
przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami
reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa
należy dołączyć do oferty).
2. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej
podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis
nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej
kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do
projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego - Poddziałanie
10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego”, na adres ogłaszającego konkurs: Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen.
Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, w terminie do dnia 01.03.2018 r., godz. 9.00,
w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00, we
wtorki 8:00 - 17:00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które
wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Osoba do kontaktu w sprawie naboru:
Mirosław Rosak – Dyrektor Wydziału Oświaty tel. +48 (29) 764 68 11 wew.:285
VI. PROCEDURA KONKURSOWA
1. Po upływie terminu składania ofert, powołana przez Prezydenta Miasta Ostrołęki Komisja
Konkursowa dokona ich otwarcia oraz oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej/ych.
2. Wśród otrzymanych ofert wybrana zostanie oferta/oferty, która spełniała wszystkie
wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny
merytorycznej.
3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera
spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
4.

Podmiotowi/Podmiotom wybranemu/wybranym w ramach postępowania zostanie
zaproponowane zawarcie umowy Partnerskiej zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 poz.1460 z późn.
zm.).

5. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także
opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu
z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty oraz do unieważnienia naboru bez
podania przyczyny.

Ostrołęka, dnia 07.02.2018r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Szczegółowy opis sposobu oceny spełnienia poszczególnych kryteriów merytorycznych
1. W zakresie kryterium:
a) Doświadczenie w realizacji działań w obszarze tematycznym projektu i/lub na rzecz
grupy docelowej określonej w Regulaminie konkursu /0-10 pkt.
- za wykazanie realizacji jednego przedsięwzięcia na rzecz tworzenia nowych miejsc
wychowania przedszkolnego i/lub realizacji zajęć dodatkowych w OWP– 3 pkt.,
- za wykazanie realizacji min. dwóch przedsięwzięć na rzecz tworzenia nowych
miejsc wychowania przedszkolnego i/lub realizacji zajęć dodatkowych w OWP– 6 pkt
- za wykazanie realizacji jednego przedsięwzięcia na rzecz kształcenia kompetencji
i/lub kwalifikacji nauczycieli – 2 pkt.,
- za wykazanie realizacji min. dwóch przedsięwzięć na rzecz kształcenia kompetencji
i/lub kwalifikacji nauczycieli – 4 pkt.
A) Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków
EFS w zakresie tematycznym projektu, w tym m.in. tworzenia nowych miejsc
wychowania przedszkolnego, realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym we
współpracy i/lub na rzecz OWP i/lub organów prowadzących OWP o wartości min.
500 000 zł/0-5 pkt:
- za udokumentowane doświadczenie w min. 1 projekcie – 2 pkt.,
- za udokumentowane doświadczenie w min. 2 projektach – 3 pkt.,
- za udokumentowane doświadczenie w więcej niż 2 projektach –5 pkt.
B) doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z jednostkami samorządu
terytorialnego/0-10 pkt.,
- za doświadczenie w realizacji min. 2 projektów partnerskich z jednostkami
samorządu terytorialnego – 5 pkt.,
- za doświadczenie w realizacji więcej niż dwóch projektów partnerskich
z jednostkami samorządu terytorialnego –10 pkt.
C) doświadczenie w realizacji działań na terenie Miasta Ostrołęki/0-5pkt.,
- za doświadczenie w realizacji min. jednego przedsięwzięcia na terenie miasta
Ostrołęka o wartości min. 100 000 zł– 5 pkt.
E) Know how, potencjał ludzki, organizacyjny, techniczny i finansowy niezbędny do
realizacji projektu wnoszony przez Partnera oraz zakres współpracy (rola Partnera
przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie/0-20 pkt.,
- potencjał finansowy – łączny obrót partnera za ostatni zatwierdzony rok obrotowy
zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty
i zatwierdzony rok kalendarzowy jest równy lub wyższy niż 1 mln zł – 5 pkt.,
- potencjał techniczny – warunki lokalowe, sprzęt itp. niezbędne do realizacji
planowanych działań - 2 pkt.,
- potencjał organizacyjny - czy podmiot posiada potencjał w zakresie
samoorganizowania się i współpracy z różnymi instytucjami, które mogą potwierdzić
jego sprawność organizacyjną – 3 pkt.,

- zasoby ludzkie – za wykazanie min. 3 osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które mają min. 3 letnie doświadczenie
w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS– 2 pkt.,
- za wykazanie powyżej 3 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej, które mają min. 3 letnie doświadczenie w realizacji
projektów współfinansowanych ze środków EFS– 5 pkt.,
- Wnioskodawca zapewni przygotowanie wniosku o dofinansowanie i współpracę ze
OWP miasta Ostrołęka w zakresie określenia zapotrzebowania na przewidziane
regulaminem formy wsparcia – 5 pkt.

