
 

                                                      

 

 
Regulamin konkursu na realizację usługi  

dotyczącej testowania koncepcji systemu standaryzacji usług reintegracji 
społecznej i zawodowej realizowanych w ramach działalności  

Centrów Integracji Społecznej 
 

 

Wykaz stosowanych pojęć 
 

1) CIS – Centrum Integracji Społecznej; 
2) Operator - CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne; 
3) Regulamin  konkursu - Regulamin konkursu na realizację usługi  dotyczącej 

testowania koncepcji standaryzacji usług reintegracji społecznej i zawodowej 
realizowanych w ramach działalności Centrów Integracji Społecznej inaczej- 
Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji społecznej województwa 
lubuskiego (załącznik nr 1); 

4) UZS - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr       
122 poz. 1143 z późn. zm.). 

 
I. Podstawowe informacje o konkursie 
 
Niniejszy konkurs realizowany jest w ramach projektu „Efekt Synergii – koordynacja 
lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga 
społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora 
ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej.  
Realizatorem projektu jest Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze. Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra  
 
Celem konkursu jest wyłonienie trzech CIS z obszaru województwa lubuskiego, które 
przetestują opracowane w ramach projektu standardy usług reintegracji społecznej 
i zawodowej w ramach działalności CIS. 
 
Operatorem konkursu jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 
ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń. 
 
 
1.2. Ogólne warunki realizacji projektu w ramach przedmiotowego konkursu 



 

                                                      

 

 
Konkurs wyłoni podmioty, które wdrożą i przetestują przygotowany zestaw działań 
obligatoryjnych i fakultatywnych opracowanych w ramach Koncepcji systemu 
standaryzacji. 
 
 
1.3. Termin i miejsce naboru  
 
Nabór ofert będzie prowadzony od 22 listopada 2017r. do 3 grudnia 2017. Oferty 
na realizację usługi w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: 
testowanie@cistorsps.pl, w formie papierowej: 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22, 
zgodnie z zapisami pkt 3.1. 
 
Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane na stronach: 
www.cistorsps.pl 
www.rops.lubuskie.pl 
www.es.lubuskie.pl 
 
 
1.4. Podmioty uprawnione do ubiegania się o realizację usługi 
 
O realizację usługi mogą się ubiegać podmioty prowadzące na terenie województwa 
lubuskiego CIS. Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest posiadanie 
aktualnego Statusu Centrum, o którym mowa w art. 5 ust. 1 UZS nadanego przez 
wojewodę lubuskiego. 
 
Oferta nie może być złożona przez podmiot, co do którego ogłoszono upadłość, 
znajdującego się w stanie likwidacji lub zalegającego z uiszczaniem podatków, jak 
również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych 
należności wymaganych odrębnymi przepisami ustaw. 
 
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Niezastosowanie się 
do powyższego warunku skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych przez podmiot 
ofert. 
 
 
 
1.5. Udzielanie informacji o konkursie 

mailto:testowanie@cistorsps.pl
http://www.cistorsps.pl/
http://www.rops.lubuskie.pl/
http://www.es.lubuskie.pl/


 

                                                      

 

 
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy CISTOR SPS w osobach: 
 
Joanna Danicka, zastępca dyrektora tel. 512 329 085 
Anna Stańczyk-Chłopecka główna księgowa, tel. 56 654 92 79 
 
1.6. Kwota dostępna 
 
W ramach konkursu Operator dysponuje kwotą 75 000,00 zł.  
Przewiduje się, iż do wdrożenia pilotażu  wybrane zostaną trzy CIS-y, którym zostaną 
przekazane środki w wysokości 25 000,00 zł. dla każdego z wyłonionych do realizacji. 
Wyłoniony Realizator jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego określonego 
w złożonej ofercie.  
 
1.7. Forma finansowania 
 
Operator wypłaci Realizatorowi kwotę środków finansowych, o których mowa w pkt 
1.6 w następujący sposób: 
a. zaliczka w wysokości 80% przyznanego finansowania , wypłacona w  I kwartale 
2018 (i pod warunkiem przedłożenia w tym terminie do Operatora faktury proformy 
na tę kwotę, a po otrzymaniu zaliczki-niezwłocznie wystawienie faktury na tę kwotę),  
b. płatności końcowej w formie refundacji poniesionych przez Realizatora 
wydatków na realizację usługi, w wysokości nie większej niż 20% przyznanego 
finansowania, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Operatora sprawozdania 
końcowego z realizacji wydatków objętych finansowaniem realizacji usługi testowania 
Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie 
lubuskim, (pod warunkiem przedłożenia w tym terminie do Operatora 
faktury/rachunku, wystawionego na tą kwotę). 
 
Płatności będą realizowane w przypadku dostępności środków przekazanych przez 
ROPS Zielona Góra na realizację usługi, na koncie Operatora. 
 
1.8. Podstawa prawna i dokumenty programowe 
 
1. Projekt „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, 
współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla 



 

                                                      

 

OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 
Koordynacja ekonomii społecznej. 
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 
1143 z późn. zm.). 
3. Koncepcja systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie 
lubuskim; 
 
II. Wymagania konkursowe 
 
2.1. Wymagania dotyczące grupy docelowej 
 
Usługa realizowana w ramach niniejszego konkursu musi być skierowana 
do  minimum 10 uczestników programu zatrudnienia socjalnego w ramach CIS - osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy wymagają aktywizacji 
społecznej i zawodowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 UZS. 
Dokumentem weryfikującym kwalifikowalność będą odpowiednio zaświadczenia 
instytucji lub oświadczenia uczestników. Z wybranymi uczestnikami będzie 
realizowany Indywidualny Pogram Zatrudnienia Socjalnego, o którym mowa w art. 12 
ust. 4 UZS. (zgodnie z Koncepcją systemu standaryzacji centrów integracji społecznej 
w województwie lubuskim). 
 
2.2. Wymagania czasowe 
 
Usługa powinna zostać zakończona do dnia 30.08.2018 r., zaś minimalny okres 
realizacji usługi wynosi 6  miesięcy. 
 
Okres realizacji usługi jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą 
zostać uznane za kwalifikowane.  
 
2.3. Wymagania  finansowe 
 
Do realizacji usługi wymagane jest wniesienie wkładu własnego określonego 
w ofercie związanego z bieżącym prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej 
umożliwiającego testowanie Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji 
społecznej w województwie lubuskim. 
 
Wkład własny może być wniesiony zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie  
niepieniężnej (koszty udostępnienia pomieszczeń czy sprzętu na działania 



 

                                                      

 

merytoryczne, praca wolontariusza). Wkładem własnym może być także wypłacane 
uczestnikom CIS świadczenie integracyjne, o którym mowa w UZS. Możliwe jest 
łączenie różnych form wnoszenia wkładu własnego. 
 
Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel Wnioskodawcy, 
to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki 
obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające 
odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być 
dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach 
przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł 
za godzinę pracy. 
 
Niedopuszczalne jest pobieranie opłat od uczestników projektu. Niedozwolona jest 
również sytuacja, w której oferent jako wkład własny wnosi do usługi wkład 
niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) od daty 
zakupu był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych 
środków publicznych. Taka sytuacja uznana będzie jako podwójne finansowanie. 
 
2.4. Wymagania dotyczące rezultatów projektu 

 
Przetestowanie wszystkich obszarów obligatoryjnych, a w miarę możliwości 
fakultatywnych opisanych w Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji 
społecznej województwa lubuskiego. 
 
III. Oferta na realizację usługi 
 
3.1. Przygotowanie Oferty na realizację usługi dotyczącej testowania koncepcji 
standaryzacji usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej w ramach 
działalności Centrów Integracji Społecznej. 
 
Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają oferty 
elektronicznie i papierowo wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu 
konkursu.  
Ofertę na realizację usługi należy przesłać wraz z załącznikami w wersji elektronicznej 
na adres: testowanie@cistorsps.pl, opatrując e-mail tytułem „Konkurs na testowanie 
standaryzacji usług CIS” i w wersji papierowej na adres: CISTOR Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22 opatrując tytułem „Konkurs 
na testowanie standaryzacji usług CIS”.  



 

                                                      

 

 
Wersja papierowa i elektroniczna winny być tożsame. 
 
Oferent opatruje ofertę na realizację usługi pieczęcią danego podmiotu, pieczęcią 
imienną osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta oraz podpisem 
osoby/ób do tego upoważnionej/ych. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa 
na podstawie pełnomocnictwa, należy je dołączyć jako załącznik do oferty. 
 
3.2. Wymagane załączniki 
 
Do oferty należy dołączyć: 

1) kopię aktualnego odpisu z rejestru, wyciąg z ewidencji KRS lub innego 
dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób 
go reprezentujących; 

2) kopię aktualnego statusu CIS; 
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (jeśli 

dotyczy). 
 
3.3. Wycofanie oferty na realizację usługi  
 
Każdemu oferentowi przysługuje prawo do pisemnego wystąpienia do Operatora 
o wycofanie złożonej przez siebie oferty. Procedura wycofania oferty polega 
na doręczeniu do Operatora przez oferenta projektu pisma z prośbą o wycofanie. 
Po otrzymaniu pisma Operator w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania 
pisemnie potwierdza wycofanie złożonej oferty. 
 
IV. Procedura i kryteria wyboru ofert 
 
4.1. Ocena formalna 
  
Przed rozpoczęciem oceny Operator dokonuje weryfikacji formalnej ofert 
na realizację usługi, mającej na celu sprawdzenie, czy oferta nie zawiera braków 
formalnych lub oczywistych omyłek. 
W trakcie weryfikacji formalnej sprawdzeniu podlega, czy: 

a) oferta jest kompletna, tj. zawiera wszystkie strony i załączniki określone 
w Regulaminie konkursu, 

b) oferta została podpisana i opieczętowana zgodnie z Regulaminem konkursu, 
c) oferta zawiera oczywiste omyłki. 



 

                                                      

 

Jako oczywistą omyłkę traktowany jest błąd, który jest ewidentny, łatwo zauważalny, 
niewymagający dodatkowych obliczeń czy ustaleń i jest wynikiem, np. niewłaściwego 
(wbrew zamierzeniu oferenta) użycia wyrazu, widocznej mylnej pisowni, 
niedokładności redakcyjnej, przeoczenia czy też opuszczenia jakiegoś wyrazu 
lub wyrazów, numerów, liczb. 
Uzupełnienie oferty lub poprawienie w niej oczywistej omyłki nie może prowadzić 
do jej istotnej modyfikacji. 
 
W razie stwierdzenia w ofercie braków formalnych i/lub oczywistych omyłek 
Operator wzywa oferenta do uzupełnienia/poprawienia oferty, pod rygorem 
pozostawienia oferty bez rozpatrzenia. 
 
4.2. Ocena merytoryczna 
 
Oferty na realizację usługi, które zostały pozytywnie zweryfikowane formalnie, 
zostają przekazane do oceny merytorycznej.  
Oceny projektów dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: 

 2 przedstawicieli ROPS Zielona Góra, 

 1 przedstawiciel Operatora, 

 2 przedstawicieli z obszaru ekonomii społecznej.  
 

Każdy z członków Komisji oceniać będzie projekty na skali punktowej według 
następujących kryteriów: 
 
 
 

L.p. Kryteria oceny merytorycznej 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

1. Zasoby formalno-prawne, organizacyjne, osobowe i rzeczowe 
wykazane w Autodiagnozie. 
Ocenie będzie podlegał wykazany w ofercie obecny stan 
formalno-prawny, organizacyjny, osobowy i rzeczowy instytucji.  
Brane będą pod uwagę wszystkie wymienione w autodiagnozie 
zasoby CIS-u. 
 

10 

2. Opis działań  
Czy opis  działań, które mają zostać podjęte są  zgodne 

30 



 

                                                      

 

z „Koncepcją systemu standaryzacji centrów integracji 
społecznej w województwie lubuskim? 
Czy zaplanowano działania wykraczające poza standard 
obligatoryjny?  
Czy opis zawiera liczbowe określenie skali działań planowanych 
przy realizacji?  

3. Racjonalność wydatków 
Czy kalkulacja przewidywanych kosztów jest prawidłowo 
sporządzona, czytelna i zgodna z harmonogramem?  
Czy proponowane koszty są adekwatne do planowanych działań?  
Czy przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne do średnich cen 
rynkowych?  

15 

4. Wysokość i wycena wkładu osobowego i rzeczowego 
Czy przy opisie sposobu wyceny pracy wolontariuszy, którzy 
zostaną zaangażowani do realizacji zadania podane są ceny 
rynkowe, na których podstawie jest szacowana jej wartość? 
Czy prawidłowo opisane  zostały zasady oraz sposób 
wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych 
działań ? 
Czy przedstawiona została wycena wkładu rzeczowego wraz 
z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest  
szacowana? 
 

5 

RAZEM 60 

 
W razie wątpliwości czy niejasności Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo 
do poproszenia o dodatkowe wyjaśnienia oraz dokonania wizyty monitoringowej 
u  oferenta celem uzupełnienia lub zweryfikowania informacji zawartych w ofercie.  
 
Po ocenie ofert Komisja konkursowa wybiera trzy CIS-y z największą liczbą punktów, 
które otrzymają środki finansowe na realizację usługi. 
 
Lista złożonych ofert wraz z ocenami punktowymi oraz informacją o przyznanym lub 
nie przyznanym finansowaniu, jest upubliczniana na stronach internetowych: 
www.cistorsps.pl 
www.rops.lubuskie.pl 
www.es.lubuskie.pl 
nie później niż 5 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

http://www.cistorsps.pl/
http://www.rops.lubuskie.pl/
http://www.es.lubuskie.pl/


 

                                                      

 

 
Niniejszy konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej od oceny Komisji 
Konkursowej.  
 
Z oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane do realizacji, podpisana zostanie 
umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu. 
 
Wyłonione Centra otrzymają od Operatora wsparcie edukacyjne i kontrolne podczas 
procesu pilotażu  (min. 1 wizyta na 2 miesiące w jednym CIS) oraz doradztwo 
telefoniczne i e-mailowe. 
 
4.3. Harmonogram konkursu 
 

1) nabór ofert na realizację usługi – od 22.11.2017r. do 03.12.2017r. - w wersji 
elektronicznej; 

2) nabór ofert na realizację usługi – od 22.11.2017r. do 05.12.2017r.  - w wersji 

papierowej; 

3) weryfikacja formalna, ocena merytoryczna i rozstrzygnięcie konkursu – 
do  29.12.2017r. 

 
 
Załączniki: 

1. Koncepcja systemu standaryzacji centrów integracji społecznej 
w województwie lubuskim; 

2. Oferta konkursowa na realizację usługi dotyczącej testowania koncepcji 
standaryzacji usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej w ramach 
działalności Centrów Integracji Społecznej; 

3. Instrukcja wypełnienia oferty konkursowej na realizację usługi dotyczącej 
testowania koncepcji standaryzacji usług reintegracji społecznej i zawodowej 
realizowanej w ramach działalności centrów integracji społecznej; 

4. Wzór umowy o realizację usługi dotyczącej testowania koncepcji standaryzacji 
usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej w ramach działalności 
Centrów Integracji Społecznej; 


