
Załącznik nr 4  

do Ogłoszenia o otwartym naborze na Partnera/ów  

spoza sektora finansów publicznych  

z dnia 22.12.2020 r. 

 

 

ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ 

 
otrzymanych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru na Partnera/ów spoza sektora finansów 

publicznych do projektu konkursowego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu 

konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 

Włączenie społeczne  i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 

usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie, 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

 

NUMER ZGŁOSZENIA   

NAZWA 

SKŁADAJĄCEGO 

ZGŁOSZENIE  

 

Skład Komisji dokonującej oceny: 

1. ……………………………………………… 

2. ………………………………………………. 

3. ……………………………………………….. 

 

Lp. KRYTERIA DOSTĘPU  SPEŁNIA  
NIE 

SPEŁNIA 

1 Podmiot prowadzi działalność statutową w zakresie realizacji usług 

społecznych lub jednocześnie usług społecznych i zdrowotnych, zgodną 

z celami partnerstwa. 

  

2 Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania na podstawie:  

1) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.),  

2) 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 r., poz. 769 z późn. zm.),  

3) 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. 2020 poz. 358).  

  

3 Podmiot deklaruje gotowość do wniesienia wkładu własnego (zasoby 

ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe) w wysokości 

odpowiadającej wielkości budżetu przypisanemu danemu Partnerowi.  

  

4 Podmiot deklaruje gotowość do współpracy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach na etapie wspólnego opracowania 

ogólnej koncepcji projektu oraz zasad zarządzania strategicznego, na 

  



etapie wspólnego opracowania szczegółowej  koncepcji zadania 

przekazanego do realizacji Partnerowi. 

5 Podmiot wyraził zgodę na upublicznienie propozycji współpracy 

partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.  

  

Lp. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ TAK NIE 

1 Zgłoszenie zostało złożone przez  uprawniony podmiot    

2 Podmiot złożył tylko jedno zgłoszenie   

3 Podmiot złożył zgłoszenie w języku polskim   

4 Zgłoszenie zostało złożone w zamkniętej kopercie we wskazanym 

miejscu. 

  

5 Zgłoszenie złożone w wyznaczonym terminie na składanie zgłoszeń    

6 Zgłoszenie zostało złożone na odpowiednim formularzu zgłoszenia    

7 Zgłoszenie zostało podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu w sposób umożliwiający identyfikację 

osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z imienia i 

nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) 

  

8 Podmiot do zgłoszenia dołączył: 

aktualny odpis z rejestru KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) 

lub inny równoważny dokument potwierdzający status prawny 

potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących. 

  

sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za 

ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z 

późn. zm.), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający 

obroty oraz zobowiązania i należności. 

  

aktualny Statut podmiotu składającego zgłoszenie lub dokument 

równoważny  

  

pełnomocnictwo do składnia oświadczeń woli (w przypadku gdy 

zgłoszenie będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do 

reprezentacji zgodnie ze statutem i KRS). 

  

inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie zgłoszenia: 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………….. 

 

 

  

9 Kopie dokumentów dołączone do zgłoszenia zostały poświadczone za 

zgodność z oryginałem tj. opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, 

własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania 

podmiotu. 

  

Lp. KRYTERIA PUNKTOWANE  

LICZBA 

MOŻLIWYCH 

DO 

UZYSKANIA 

PUNKTÓW 

PRZYZNANE 

PUNKTY 



1 Deklarowany wkład potencjalnego Partnera (zasoby ludzkie w tym 

grupa wolontariuszy, techniczne, organizacyjne i finansowe)  

w realizację zaproponowanych działań 

10  

2 Doświadczenie w realizacji działań (programów/projektów)  

o charakterze zbliżonym do przedstawionego w zgłoszeniu (niezależnie 

od źródła ich finansowania) zrealizowanych na terenie powiatu 

kieleckiego w ostatnich trzech latach w stosunku do daty składania 

zgłoszenia. 

10  

3 Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych  

ze środków Unii Europejskiej (jako Lider/Partner Wiodący lub Partner) 

zrealizowanych w ostatnich pięciu latach w stosunku do daty składania 

zgłoszenia.  

10  

4 Koncepcja potencjalnego Partnera realizacji zaplanowanych działań  

w ramach projektu.  

Opis powinien zawierać:  

a) propozycję udziału w projekcie w tym: opis celu planowanych  

do realizacji działań (z elementami diagnozy),  

b) proponowaną metodologię realizacji zaplanowanych działań,  

c) narzędzia do realizacji zaplanowanych działań w tym zasoby 

znajdujące się w dyspozycji potencjalnego Partnera,  

d) opis oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu  

partnerstwa,  

e) zakres możliwości organizacyjnych potencjalnego Partnera, 

f) uzasadnienie, w jaki sposób zaproponowana koncepcja przyczyni  

się do realizacji założonego celu,  

g) kalkulację kosztów.  

10  

 

Po analizie kryteriów punktowanych, zgłoszenie uzyskało …………. punktów.  

                                                                

Data: ……………….. 2020r. 

 

 

Podpisy członków komisji konkursowej  

 

1. …………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………  

 

 

 


