Ogłoszenie o otwartym konkursie
na wyłonienie partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi
Priorytetowej 7. Sprawne Usługi Publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1406) występując jako Lider Projektu ogłasza
otwarty nabór na Partnerów dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – podmioty
lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą
finansowaną ze środków publicznych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 do
wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektu
w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 dla Osi
Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa (w
zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia)” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne jest pod adresem internetowym:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wynikinaborow-wnioskow/item/1276-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-135-17w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-ezdrowia
I. Opis projektu
Celem projektu jest wdrożenie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej,
wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz rozwój systemów i infrastruktury
informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na
terenie województwa działalność lecznicza finansowaną ze środków publicznych.
II. Przewidywany okres realizacji projektu
Od marzec 2018 do grudzień 2020.
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III. Cel partnerstwa i zasady współpracy
Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz
zapewnienia prawidłowego wykorzystania i utrzymania produktów tego projektu, a także
osiągnięcia założonych rezultatów. Realizacja projektu w formie współpracy ma na celu
zapewnić kompleksowość prowadzonych działań, umożliwić osiągnięcie efektu synergii jako
skutku wspólnego wdrożenia elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia dla
mieszkańców. Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie wraz z Gminnym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Sobkowie oraz Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Nowej Słupi podpisali list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji niniejszego
projektu.
Umowa partnerska będzie wdrażana tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania
przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie dofinansowania na realizację projektu z Osi
Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa (w
zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia)” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
Zakres zadań Partnera będzie następujący1:
1. Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań
i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację
konkursową.
2. Po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu – wspólne wdrożenie projektu.
3. Aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach partnerstwa mających na celu
realizację projektu.
4. Wspólne zarządzanie projektem.
IV. Kryteria wyboru partnerów
1. Oferty złożone w naborze są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym
przez powołaną w tym celu komisję.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest na podstawie kryteriów określonych
w „Karcie Oceny” stanowiącej Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Przy analizie zasadności
i rzetelności oferty Komisja będzie zwracać uwagę na:
2.1. Złożenie oferty na właściwym formularzu.
2.2. Spełnienie przez Oferenta łącznie wszystkich kryteriów formalnych i uzyskanie
największej liczby punktów spośród złożonych ofert.
2.3. Zgodność przedmiotu działalności Partnera z celami partnerstwa.
2.4. Spełnienie warunków kwalifikowalności zakresu rzeczowego zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Partnera zostanie ustalony po wyborze Partnera
w Umowie Partnerskiej.
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3.

4.

5.
6.
7.

Funduszu Spójności na lata 2014–2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju
i Finansów w dniu 19 lipca 2017 r., przepisami dotyczącymi zasad udzielania
pomocy de minimis lub pomocy publicznej, obowiązującymi w momencie
udzielania wsparcia, w przypadku projektów objętych tą pomocą, zapisami
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŚ na lata 2014–2020 dla
Działania 7.1 oraz Regulaminem dwuetapowego konkursu zamkniętego
nr nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 dla Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi
publiczne”, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów:
Rozwój e-zdrowia)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
Oferty nie spełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu, przy czym
dopuszcza się możliwość uzupełnienia dokumentów w terminie wskazanym przez
Komisję. Komisja może zwrócić się o wyjaśnienia lub uzupełnienia na każdym etapie
oceny oferty.
W ramach niniejszego konkursu Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie planuje nabór
partnerów – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – podmioty
lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność
leczniczą finansowaną ze środków publicznych
Nabór kończy się pozytywnym lub negatywnym wynikiem oceny oferty.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru
bez podania przyczyny. Oferentowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
Udział Partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony
od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

V. Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków
Umowa partnerska z wybranym Oferentem będzie podpisywana po ustanowieniu
i wniesieniu przez Oferenta lub w jego imieniu zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy partnerskiej. Zabezpieczenie to ustanawiane jest
w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Oferenta z Liderem Projektu:
pieniądz (przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej),
gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa,
poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
e) weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
f) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego,
g) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
a)
b)
c)
d)
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h)
i)
j)
k)

hipoteka,
poręczenie według prawa cywilnego,
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.

Oferent składając ofertę przedstawia swoją propozycję zabezpieczenia.

VI.

Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest
zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub
uwierzytelniona kopia):
 wypełnionego „Formularza Oferty” wraz z załącznikami według wzoru
zamieszczonego w Ogłoszeniu – wyłącznie w języku polskim;
2. Oferty należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Oferta współrealizacji projektu
rewitalizacyjnego” do dnia 27.09.2017 roku do godziny 12.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie
ul. Klasztorna 16
3. W przypadku ofert wysłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Rakowie.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio
oznaczonej „Oferta współrealizacji projektu rewitalizacyjnego – Zmiana” lub „Oferta
współrealizacji projektu rewitalizacyjnego – Wycofanie”.
5. Nie dopuszcza się składania ofert drogą e-mailową/faxem lub w jakikolwiek inny
sposób niż dostarczenie pod podany w pkt. 2adres osobiście, przez pośrednika, kurierem
lub pocztą tradycyjną.
6. Oferty złożone w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane ze względów
formalnych.
7. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
8. Nie będą rozpatrywane oferty złożone przez beneficjentów, którzy nie spełniają
wymagań określonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów oraz nie są wskazani
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŚ 2014–2020 jako typ
beneficjenta, który może ubiegać się o wsparcie w działaniu 7.1
9. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) oferty przyjmowane są przez 21 dni od dnia
opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu
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przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa
dnia 27.09.2017 r.
10. Oferty nie mogą zawierać przedsięwzięć już zakończonych, których odbiór prac
remontowych/modernizacyjnych, świadczenia usług został zakończony w momencie
złożenia oferty lub zostanie zakończony przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu rewitalizacyjnego.
VII.

Procedura odwoławcza
Od rozstrzygnięcia konkursu i decyzji wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.
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