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             15.10.2020r  

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu 

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Kielcach jako lider i wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz na podstawie 

regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnego opracowania 

i realizacji projektu/ów w ramach konkursu nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-321/20 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla EFS, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.2.2, Wsparcie polityki zdrowotnej w regionie. 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu 

przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego. 

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu są zamieszczone na stronie: 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-

naborow-wnioskow/item/4089-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-08-02-02-iz-00-26-321-20-

w-ramach-poddzialania-8-2-2-wsparcie-profilaktyki-zdrowotnej-w-regionie 

 

1. Cel partnerstwa i zasady współpracy:  

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie i realizacja projektu lub projektów mających 

za przedmiot wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie 

poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy i raka piersi w tym 

koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz 

zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez: 

 Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie 

raka piersi. 



 
 Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie 

raka szyjki macicy. 

Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od 1 marca 2021 r. najpóźniej do 30 

czerwca 2023 r. 

W celu zapewnienia wsparcia na obszarze całego regionu w przedmiotowym konkursie 

województwo świętokrzyskie zostało podzielone na 2 subregiony: północny i południowy 

oraz dla każdego z nich została przydzielona odrębna alokacja, z wyodrębnieniem na typ 

nr I. 1 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie 

raka piersi oraz na typ nr I. 2 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na 

wczesne wykrywanie raka szyjki macicy. 

 Subregion północny – obejmuje gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, 

ostrowieckim, skarżyskim, starachowickim i miasto Kielce. 

 Subregion południowy – obejmuje gminy w powiatach: opatowskim, buskim, 

jędrzejowskim, kazimierskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim 

i włoszczowskim. 

 

Partnerzy mogą zatem zgłaszać swój udział do następujących projektów: 

1. Subregion północny typ nr I. 1 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej 

ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi 

2. Subregion północny typ nr I. 2 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej 

ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy 

3. Subregion południowy typ nr I. 1 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej 

ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi 

4. Subregion południowy typ nr I. 2 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej 

ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy 

 

2. Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 

 

2. 1. Partnerami mogą być następujące podmioty: 

- organizacja pozarządowa lub podmiot spełniający warunki art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której działalnością statutową jest 

profilaktyka i promocja zdrowia; 

i/lub 

- organizacja pozarządowa reprezentująca interesy pacjentów, posiadającą co najmniej 2-

letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dotyczących danej grupy chorób; 



 
i/lub 

- partner społeczny reprezentujący interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; 

- placówka POZ z obszaru objętego wsparciem na podstawie zawartej umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ. 

2. 2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości dofinansowania ze 

środków UE lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków UE na 

podstawie odrębnych przepisów takich jak: 

 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. 

2. 3. Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-

prawnymi. ŚCO wymaga przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem 

składek ZUS oraz zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu 

z uiszczaniem podatków w momencie ubiegania się o partnerstwo oraz ewentualnie 

w momencie składania załączników w celu podpisania umowy o dofinansowanie 

(wskazany wymóg nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych).  

 

3. Wymogi dotyczące ofert: 

1) Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku 

polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. 

2) Do  formularza  należy dołączyć: 

3) dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących,  

4) zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz zaświadczenie z 

właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (nie 

dotyczy jednostek sektora finansów publicznych). 

5) statut (jeżeli dotyczy),  



 
Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą 

być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób 

uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z 

oryginałem (dotyczy kserokopii). 

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „AZP.2411.67.2020.JS 

Nabór partnerów do projektu/ów profilaktycznego/ych 8.2.2.” należy składać do dnia 

06.11.2020 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo-

Administracyjnych, pokój Nr 212 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 

25-734 Kielce. 

W przypadku chęci nawiązania współpracy w ramach więcej niż jednego projektu należy 

złożyć formularz ofertowy na każdy projekt.  

4. Kryteria formalne: 

1) Oferta Partnera została złożona we właściwym terminie. 

2) Partner przedłożył zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz 

Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem 

podatków (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych). 

1) Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.  

2) Partner posiada siedzibę lub filię, lub delegaturę, lub oddział, lub inną prawnie 

dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa 

świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu.  

5. Kryteria merytoryczne: 

1) Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania 

podmiotów. 

2) Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem 

następujących kryteriów: 

a. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami 

partnerstwa w tym koncepcja działań proponowanych do realizacji przez 

Partnera 0 – 20 pkt  

b. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa 

(zasoby) 0 -10 pkt  

c. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0 – 

20 pkt 



 
Maksymalna liczba  punktów: 50 pkt 

6. Informacje dodatkowe: 

1. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie przez komisję, w skład której wejdą trzy 

osoby wyznaczone przez dyrekcję Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

2. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera jak również 

prawo do braku wyboru jakiegokolwiek Partnera.  

3. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 

w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru. 

4. Informacja o wyborze Partnera/ów zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie 

internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

5. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo do negocjowania 

warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia konkursu bez wyboru żadnego 

z Partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn. 

6. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on 

uzależniony od dofinansowania ze środków UE. Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii zastrzega sobie prawo do anulowania partnerstwa zawiązanego z 

wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w ww. konkursie lub jego 

odrzucenia podczas oceny przez instytucję ogłaszającą konkurs.  

7. Złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami wobec Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ze strony podmiotu, 

który złożył ofertę.  

Z poważaniem 

 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych mgr Agnieszka Syska 

 

 


