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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 127/17 

Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

Szczegółowe warunki otwartego naboru na zawarcie partnerstwa  

w celu realizacji Projektu „Gdański Model Autyzmu”  

Działanie 4.1 Innowacje społeczne,  

Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 
 

1. Ogłaszający 

Prezydent Miasta Gdańska 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 

2. Organizator naboru 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Konrada Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 

tel.: 58/342 31 50 

fax: 58/342 31 51 

3. Podstawa prawna 

Nabór Partnerów ogłaszany jest na podstawie: 

1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020; 

2) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 października 2015 r. 

(MIiR/H2014-2020/8(02)/10/2015) w zakresie realizacji zasady partnerstwa na 

lata 2014 - 2020; 

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

4) uchwały Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r.  

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020”; 

5) uchwały Nr XXX/847/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2017”; 

6) Regulaminu konkursu na makro-innowacje w temacie: „Środowiskowy system 

wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” z dnia  

29 kwietnia 2016 r. 

4. Cel Projektu 

Celem Projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz dorosłych osób 

niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem poprzez: 

1) wypracowanie modelu środowiskowego wsparcia (wraz z jego konsultacjami), 

który będzie gotowy do testowania i wdrożenia w kolejnym konkursie (II etap); 

2) zawiązanie optymalnego partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie 

wypracowanego modelu w kolejnym Projekcie w ramach konkursu drugiego 

etapu. 

Gdański Model Autyzmu, zwany dalej modelem, zakłada stworzenie systemu 

współpracy międzyresortowej obejmującej przede wszystkim pomoc społeczną, resort 

zdrowia, mieszkalnictwo, system edukacji i instytucje z obszaru rynku pracy. 

Promować będzie współpracę międzyresortową oraz zintensyfikuje przepływ 

komunikacji między podmiotami różnych resortów. 



3 

Zaplanowane w Projekcie działania mają m.in. przyczynić się do zapewnienia ciągłości 

wsparcia dorosłych osób z autyzmem w ich środowisku oraz przystosowanie 

ogólnodostępnych usług do specyficznych potrzeb dorosłych osób z autyzmem poprzez 

wprowadzenie dedykowanych dla nich rozwiązań. 

5. Adresaci Projektu 

1. Odbiorcy modelu – dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie z autyzmem 

zamieszkałe w Gdańsku oraz ich rodziny i opiekunowie. 

2. Użytkownicy modelu - osoby/instytucje, które będą wykorzystywały model  

w swojej pracy. 

6. Rodzaje działań przeznaczonych do realizacji przez Partnera w ramach Projektu 

1. Zakres zadań powinien być zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz 

Regulaminem konkursu na makro-innowacje w temacie: „Środowiskowy system 

wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” z dnia  

29 kwietnia 2016 r. (Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-005/16), dostępnym 

na stronie internetowej: https://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-

spoleczne-7/. 

2. W ramach Projektu przewiduje się realizację zadania we współpracy  

z Partnerem/Partnerami: Przetestowanie i wdrożenie wypracowanego modelu 

dla mieszkańców Gdańska. 

3. Gdański Model Autyzmu jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia spójnego 

systemu pomocy na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie 

z autyzmem poprzez koordynację różnych form opieki i pomocy w celu: 

1) zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie  

z autyzmem wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej pomocy 

specjalistycznej, niezbędnej do życia w środowisku społecznym (w tym 

rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym); 

2) przystosowania ogólnodostępnych usług do specyficznych potrzeb 

dorosłych osób z autyzmem poprzez wprowadzenie dedykowanych dla nich 

rozwiązań; 

3) zapewnienia wsparcia rodzinom i opiekunom dorosłych osób z autyzmem 

oraz wdrożenie tzw. polityki wytchnieniowej; 

4) podniesienia świadomości społecznej dotyczącej specyfiki autyzmu. 

4. Wstępny model zakłada: 

1) zsynchronizowanie, uspójnienie i rozwój środowiskowych form wsparcia 

dorosłych osób z autyzmem, w tym przede wszystkim w zakresie 

mieszkalnictwa; 

2) stworzenie systemu poradnictwa medycznego dla dorosłych osób  

z autyzmem; 

3) rozwój systemu kształcenia i edukacji dla dorosłych osób z autyzmem; 

4) rozwój asystentury i wprowadzenie dedykowanych rozwiązań dla osób  

z autyzmem w zakresie różnych form aktywizacji społecznej i zawodowej; 

5) objęcie systemem wsparcia nie tylko dorosłych osób z autyzmem, ale ich 

rodzin i opiekunów; 

6) motywowanie, stwarzanie warunków oraz wspieranie w podejmowaniu 

aktywności przez dorosłe osoby z autyzmem we wszystkich dziedzinach 

życia równolegle w obszarze rehabilitacji społecznej, zdrowotnej, obszarze 

edukacji i rehabilitacji zawodowej; 

7) stworzenie sieci powiązań między pracownikami wszystkich resortów 

działających na rzecz osób z autyzmem. 
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5. Ostateczny kształt modelu będzie wynikiem prac zespołu eksperckiego, 

przeprowadzonych konsultacji oraz uzgodnień z wyłonionymi Partnerami. 

7. Warunki uczestnictwa w naborze 

1. W naborze mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych, które 

wniosą do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz 

wspólnie z Partnerem Wiodącym będą realizowały Projekt poprzez testowanie 

i wdrażanie wypracowanego modelu na terenie Gdańska. 

2. W naborze mogą brać udział podmioty posiadające w swoim statucie lub innym 

dokumencie potwierdzającym cele i zadania podmiotu, informacje  

dot. prowadzenia działań na rzecz osób z autyzmem i/lub z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

3. W wyniku prowadzonego naboru na zawarcie partnerstwa zostanie wyłoniona 

organizacja(-e) pozarządowa(-e) lub inny podmiot zgodnie z definicją wskazaną  

w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

4. Szczegółowy podział zadań między Partnerem Wiodącym oraz Partnerami 

zostanie dookreślony po opracowaniu modelu oraz przeprowadzonych 

konsultacjach, podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie do II etapu 

konkursu. 

5. Partnerzy będą współuczestniczyć w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi 

za realizację zadań określonych w Projekcie. 

6. Wymagania wobec Partnerów: 

1) posiadanie niezbędnego doświadczenia merytorycznego i praktycznego, 

niezbędnych zasobów kadrowych oraz rzeczowych do wykonywania 

zadania proponowanego w Projekcie; 

2) prowadzenie działań i dysponowanie bazą lokalową na terenie Miasta 

Gdańska; 

3) posiadanie siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej 

formy organizacyjnej działalności na terenie Miasta Gdańska. 

7. W naborze uczestniczą wyłącznie podmioty, które dostarczą 1 egzemplarz oferty 

według załączonego wzoru wraz z załącznikami, w terminie określonym  

w ogłoszeniu. 

8. Pobieranie formularzy i informacje 

Formularze ofert można pobrać ze strony internetowej: www.bip.mopr.gda.pl oraz 

www.bip.gdansk.pl. Dodatkowych informacji nt. naboru udzielają pracownicy 

Działu Kierunków Rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

pod nr tel. 58/342 31 63 lub 58/342 31 68 lub za pośrednictwem e-mail: 

marta.ciszek@mopr.gda.pl, marcin.meczykowski@mopr.gda.pl. 

9. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć: 

1) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera Projektu  

- Gdański Model Autyzmu”; 

2) w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie 

21 dni od daty publikacji ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: 

www.bip.mopr.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl; 

3) w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy  

ul. Konrada Leczkowa 1A w dniach i godzinach pracy Ośrodka,  

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
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2. W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć do Kancelarii Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w ciągu 21 dni od daty publikacji ogłoszenia  

o naborze (nie decyduje data stempla pocztowego). 

10. Termin i tryb rozpatrzenia ofert 

1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wraz  

z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków 

formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz na stronie internetowej: 

www.bip.mopr.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl. 

2. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, podmioty mogą uzupełnić w terminie  

3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, o której mowa w ust. 1  

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada 

Leczkowa 1A. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty  

w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez 

możliwości kolejnego jej uzupełnienia. Oferta spełniająca kryteria formalne 

przekazywana jest do oceny merytorycznej. 

3. Wyniki naboru ogłoszone zostaną na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdańska poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz publikację na stronie 

internetowej: www.bip.mopr.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl w terminie 30 dni od 

dnia zakończenia postępowania w sprawie naboru, nie później jednak niż  

3 miesiące od daty jego ogłoszenia. 

4. Decyzję o wyborze Partnerów, z którymi zostaną podpisane umowy partnerskie 

podejmuje Prezydent Miasta Gdańska w oparciu o opinię Komisji Konkursowej 

powołanej na mocy odrębnego Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska. Od 

decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie. 

11. Tryb i kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność działania organizacji z celami partnerstwa; 

2) opis zakresu i metod realizacji zadania, kalkulacji jego kosztów, 

przewidywanych rezultatów oraz roli organizacji w partnerstwie; 

3) możliwość realizacji zadania lub jego części przez organizację dążącą do 

zawarcia partnerstwa, takie jak m.in. baza lokalowa, zasoby rzeczowe, 

kadrowe i finansowe, doświadczenie i kwalifikacje kadry; 

4) dotychczasową współpracę organizacji z organami administracji publicznej  

w szczególności z Miastem Gdańsk; 

5) doświadczenie organizacji w realizacji podobnych zadań. 

2. Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww. kryteriów określony został w karcie 

oceny stanowiącej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: 

1) złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu; 

2) zawierające komplet wymaganych załączników, uzupełnione w zakresie  

i trybie wskazanym; 

3) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze; 

4) złożone w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie. 

4. Uzupełnienie braków formalnych musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zamieszczenia listy ofert i może dotyczyć wyłącznie: 

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą (tj. formularzem 

zgłoszeniowym oraz załącznikami) w przypadku, gdy nie została ona 
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podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań 

majątkowych w imieniu Oferenta; 

2) uzupełnienia dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego upoważnienie 

do działania w imieniu Oferenta. 

12. Istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści 

1. Niniejszy nabór na Partnera będzie stanowił podstawę do podpisania listu 

intencyjnego pomiędzy Partnerem Wiodącym a Oferentami w sprawie 

przetestowania i wdrożenia wypracowanego modelu na terenie Miasta Gdańska. 

2. Ostateczne podpisanie umów partnerskich pomiędzy Partnerem Wiodącym  

a Oferentami nastąpi po opracowaniu i konsultacji modelu. 

13. Zastrzeżenia Ogłaszającego 

1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

2. Organizator oraz Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do 

uczestników naboru o uzupełnienie informacji zawartych w ofercie. 

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny 

oraz przesunięcie terminu składania ofert. 

14. Zawartość złożonej oferty oraz wymagane załączniki 

1. Oferta musi być złożona w języku polskim na Formularzu zgłoszeniowym dla 

Partnera Projektu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

1) aktualny na dzień złożenia oferty odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg  

z ewidencji – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce 

Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego – lub innych dokumentów 

potwierdzających status prawny Oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących; 

2) obowiązujący dokument określający cele i zadania Oferenta (np. statut); 

3) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne; 

4) dodatkowo do oferty można dołączyć rekomendacje dla Oferenta. 

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem podmiotu lub innym dokumentem 

potwierdzającym cele i zadania podmiotu, informacje dot. prowadzenia działań na 

rzecz osób z autyzmem. 

4. Wszystkie strony i załączniki oferty muszą być podpisane przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, 

zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS). 

15. Terminy i warunki realizacji Projektu 

Projekt będzie realizowany w terminie i na warunkach określonych w umowie 

partnerskiej oraz w przygotowanym wspólnie z Partnerami wniosku o dofinansowanie 

Projektu składanego w ramach II etapu konkursu. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

 

/-/ Paweł Adamowicz 


