
ZARZĄDZENIE NR 1439/20 
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej 
realizacji Projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej 
integracji II” w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja 

społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 
„Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

Na podstawie 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. 2020r. poz. 818),  
art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. 2020r. poz. 1057) i Uchwałą Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 
lata 2016–2020” oraz Uchwałą nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska z dnia  
24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2020” zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji 
Projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II”  
w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa 
– mechanizm ZIT, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

§ 2. 1.        Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Formularz zgłoszeniowy dla partnera stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej stanowią załączniki odpowiednio Nr 3 i Nr 4 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 
 

Piotr Kowalczuk 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1439/20

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 9 października 2020 r.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PARTNERA PROJEKTU 

 

 

I. INFORMACJA O PODMIOCIE 

1. Nazwa podmiotu  

2. NIP  

3. Numer KRS lub innego 

właściwego rejestru 

 

4. REGON  

5. Adres siedziby 

5.1. Województwo  

5.2. Miejscowość  

5.3. Ulica  

5.4. Numer domu  

5.5. Numer lokalu  

5.6. Kod pocztowy  

5.7. Adres poczty 

elektronicznej 

 

6. Osoby uprawnione do reprezentacji 

6.1. Imię i nazwisko – 

stanowisko 

 

6.2. Imię i nazwisko – 

stanowisko 

 

7. Osoba do kontaktów roboczych 

7.1. Imię i nazwisko  

7.2. Numer telefonu  

7.3. Adres poczty 

elektronicznej 

 

7.4. Numer faksu  

8. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach Projektu przedstawiająca sposób jego 

realizacji uzasadniająca zgodność działania Partnera z celami partnerstwa 

Koncepcja dotyczy obszaru (proszę wskazać krzyżykiem):  

 Orunia  Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

 Biskupia Górka/Stary Chełm  Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście 

 Stogi i Przeróbka   Dolny Wrzeszcz 

 Angielska Grobla  Przymorze Wielkie 

 Brzeźno  Miasto Gdańsk 
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Nr  Nazwa podzadania/opis proponowanej usługi 
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9. Wstępna kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji podzadania  

Budżet na podzadanie 

nr ……….. ……………………. 

 

Budżet na podzadanie 

nr ……….. ……………………. 

 

Wkład własny  ……………………  

Budżet na koszty zarządzania ……………………. 

10. Wkład Partnera (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne) w realizację celu partnerstwa 

10.1 Zasoby ludzkie planowane do wykorzystania w projekcie  

Podzadanie 

nr 

Osoby 

zaangażowane w 

bezpośrednią 

realizację 

podzadania 

Posiadane kwalifikacje i kompetencje 

 Stanowisko Kwalifikacje i kompetencje 

   

Osoby zaangażowane  

w zarządzanie projektem 

Posiadane kwalifikacje i kompetencje 

Stanowisko Kwalifikacje i kompetencje 

  

10.2 Zasoby organizacyjne obecnie lub w przyszłości planowane do wykorzystania w projekcie  

Rodzaj zasobów (np. know-how, 

procedury, pozycja  

w danym środowisku, 

możliwość oddziaływania na 

inne podmioty itp.) 

Sposób zastosowania w projekcie 

  

  

10.3 Zasoby lokalowe i techniczne obecnie lub w przyszłości planowane do wykorzystania w projekcie  

Lokale użytkowe 

wykorzystywane do realizacji 

działań na rzecz grupy 

docelowej i osiągnięcia 

rezultatów projektu 

Rodzaj lokalu (charakterystyka, 

podstawa 

użytkowania/własności, okres 

dysponowania lokalem) 

Sposób wykorzystania w projekcie 

   

Sprzęt i wyposażenie 

wykorzystywane do realizacji 

działań na rzecz grupy 

docelowej i osiągnięcia 

rezultatów projektu 

Rodzaj sprzętu  

i wyposażenia 

(charakterystyka) 

Sposób wykorzystania  

w projekcie 

   

Inne   

  

  

  

Inne:  
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11. Doświadczenie w realizacji projektów, których zakres jest zgodny z Projektem pod kątem 

wszystkich następujących obszarów: grupa docelowa, zadania merytoryczne, obszar realizacji 

(proszę podać informacje dotyczące doświadczenia, jeżeli posiadasz doświadczenie w realizacji 

podobnych usług, projektów zleceń itp.) 

11.1 Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS 

Tytuł projektu  

Wartość projektu  

Rola w projekcie  Lider  Partner 

Okres realizacji (od – do)  

Realizacja wsparcia na rzecz grupy 

docelowej odpowiadającej grupie docelowej 

projektu - charakterystyka i liczebność grupy 

docelowej 

 

Realizacja zadań odpowiadających zadaniom 

merytorycznym przewidzianym w projekcie 

(nie dotyczy zarządzania projektem) – 

charakterystyka (forma i zakres) 

zrealizowanych zadań 

 

Realizacja zadań merytorycznych na 

obszarze geograficznym odpowiadającym 

obszarowi realizacji projektu - obszar 

realizacji 

 

11.2 Przedsięwzięcie finansowane z innych źródeł niż EFS 

Tytuł projektu  

Wartość projektu  

Rola w projekcie  Lider  Partner 

Okres realizacji (od – do)  

Realizacja wsparcia na rzecz grupy 

docelowej odpowiadającej grupie docelowej 

projektu – charakterystyka  

i liczebność grupy docelowej 

 

Realizacja zadań odpowiadających zadaniom 

merytorycznym przewidzianym w projekcie 

(nie dotyczy zarządzania projektem) – 

charakterystyka (forma i zakres) 

zrealizowanych zadań 

 

Realizacja zadań merytorycznych na 

obszarze geograficznym odpowiadającym 

obszarowi realizacji projektu – obszar 

realizacji 

 

12. Doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej, w tym z Gminą Miasta 

Gdańsk (proszę podać informacje dotyczące dotychczasowej współpracy, jeżeli posiadasz itp.) 

Nazwa  

Zakres współpracy  

Okres współpracy (od – do)  

13. Oświadczenia 

12.1 Oświadczam, że posiadam siedzibę, filię, delegaturę, oddział 

lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnej działalności 

na terenie Miasta Gdańska 
 Tak  Nie 

12.2 Oświadczam, że prowadzę działania i dysponuję zasobami 

lokalowymi na terenie Miasta Gdańska 
 Tak  Nie 

12.3 Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem należności z tytułu 

zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 
 Tak  Nie 
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12.4 Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami rozliczania 

projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego 2014-2020 

 Tak  Nie 

12.5 Oświadczam, że zapoznałem/am się z fiszką projektu 

Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
 Tak  Nie 

12.6 Oświadczam, że wyrażam zgodę na powiadamianie drogą e-

mail, jako skuteczne dostarczenie wiadomości/pisma 
 Tak  Nie 

12.7 Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu 

zgłoszeniowym oraz załącznikach informacje są zgodne 

z aktualnym stanem prawnym i faktycznym 
 Tak  Nie 

 

 

 

……………..…………………………… 

podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Oferenta 

…………………..………. 

(miejscowość, data) 

 

  



 

 

 

 

 

KARTA OCENY DO OTWARTEGO NABORU OFERT 

Numer 

oferty: 

 Nazwa 

oferenta: 

 

 

OCENA FORMALNA 

KRYTERIUM TAK NIE 

Oferta złożona w terminie   

Oferta złożona w zamkniętej, 

prawidłowo opisanej kopercie 
  

Oferta została złożona na 

obowiązującym i prawidłowo 

wypełnionym formularzu 

  

Oferta sporządzona w języku polskim   

Oferta jest kompletna tj. zawiera 

formularz oferty wraz z kompletem 

wymaganych załączników  

  

Oferent wypełnił oświadczenia, zawarte 

w części końcowej wzoru oferty 
  

Oferta jest podpisana przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Partnera 

(załączenie dokumentu 

potwierdzającego upoważnienie do 

działania w imieniu Oferenta) 

  

 

WYNIK OCENY FORMALNEJ: 

Oferta SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE i 

została ZAKWALIFIKOWANA do oceny 

merytorycznej 

 

Oferta została ODRZUCONA ze względów 

formalnych 
 

Oferta podlega UZUPEŁNIENIU  

 

……………………………………………………………………………………….   

 …………………………………………………. 

podpis osoby dokonującej oceny formalnej oferty     

 Miejscowość, data 

 

Uzupełnienie braków formalnych Data dokonania 

uzupełnienia 

Podpis 

przedstawiciela 

Oferenta 

□ uzupełnienia brakujących podpisów/oświadczeń 

pod ofertą 

  

□ uzupełnienia dokumentu potwierdzającego 

upoważnienie do działania w imieniu Oferenta 

  

□ uzupełnienie dodatkowych dokumentów, 

wymaganych w treści ogłoszenia 

  

 

□    Oferta została uzupełniona i zakwalifikowana do II etapu oceny 

□    Oferta nie została uzupełniona i podlega odrzuceniu ze względów formalnych 
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……………………………………………………………………………………….   

 …………………………………………………. 

podpis osoby dokonującej oceny formalnej oferty     

 Miejscowość, data 



 

 

 

 

 

KARTA OCENY DO OTWARTEGO NABORU OFERT 

Numer 

oferty: 

 Nazwa 

oferenta: 

 

 

OCENA MERYTORYCZNA 

KRYTERIUM Punktacja Przyznane punkty 

Zgodność działania Oferenta z celami partnerstwa – maks. 30 pkt 

Zgodność zakresu działalności Oferenta z celem projektu 

 
Maks. 10  

Trafność doboru i opisu podzadań 

 
Maks. 10  

Uzasadnienie dla realizacji działań, które w największy 

sposób przyczynią się do zwiększenia szans znalezienia 

zatrudnienia przez uczestników projektu/poprawienie 

sytuacji osób pracujących 

 

Maks. 10  

Deklarowany wkład Oferenta – maks. 60 pkt 

Zasoby ludzkie – potencjał kadrowy Maks. 24  

Adekwatność zaproponowanej kadry do koncepcji 

wskazanej w ofercie 

 

Maks. 12  

Kompetencje i kwalifikacje zawodowe kadry 

 
Maks. 12  

Zasoby organizacyjne Maks. 24  

Adekwatność zaproponowanych zasobów do koncepcji 

wskazanej w ofercie 

 

Maks. 24  

Zasoby techniczne Maks. 12  

Możliwość wykorzystania pomieszczeń lokalowych 

 
Maks. 6  

Możliwość wykorzystania sprzętu i wyposażenia 

 
Maks. 6  

Doświadczenie w realizacji projektów, których zakres jest zgodny z obecnym Projektem w 

zakresie: grupy docelowej, zadań merytorycznych, obszaru realizacji - maks. 20 pkt  

Doświadczenie w realizacji projektów Maks. 20 pkt  

Liczba lat doświadczenia jaką posiada Oferent w 

realizacji projektów w obszarze, w którym udzielane jest 

wsparcie, na rzecz osób z grupy docelowej oraz na 

terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu 

Maks. 5  

Opis zrealizowanych przedsięwzięć ze środków EFS lub 

innych, których zakres jest zgodny z obecnym Projektem 

wskazujących na znajomość grupy docelowej, 

zaplanowanych w projekcie działań oraz obszaru 

realizacji 

Maks. 10  

Doświadczenie w realizacji projektów partnerskich 

skierowanych do osób z grupy docelowej, w obszarze 

realizacji projektu i na terytorium, którego dotyczyć 

będzie realizacja projektu 

Maks. 5  
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ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW Maks. 

110 pkt 
 

 

 

 

 

…………………..……….    ……………..………………………………. 

(miejscowość, data)          podpis osoby/osób dokonujących 

oceny merytorycznej ofert 

 

 

 

 




