
Szczegółowe warunki otwartego naboru partnerów 

na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu planowanego 

do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 8.6.2 „Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej”, Działanie 8.6 

„Zdrowy i aktywny region” Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014– 2020 

 

 

1. Ogłaszający: 

Szpital Tucholski Sp. z o.o. 

89-500 Tuchola 

ul. Nowodworskiego 14-18 

 

2. Podstawa prawna 

Otwarty nabór partnerów ogłaszany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, zm.: z 2015 

r. poz. 378, poz. 1130, poz.1240). 

 

3. Cel Projektu 

Cel Projekt i opis programu określa Regulamin konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17, szczególnie zaś dokumenty: 

- „Opis programu badań przesiewowych raka jelita grubego oraz warunków realizacji przedsięwzięć w ramach programu”, 

stanowiący załącznik nr 35 do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17, 

- „Organizacja realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w systemie oportunistycznym, stanowiąca 

załącznik 35.1 do Regulaminu Konkursu, 

- „Ankieta dla uczestników projektu w ramach Poddziałania 8.6.2.”, stanowiąca załącznik nr 35.9 do Regulaminu Konkursu. 

 

4. Rodzaje zadań przeznaczonych do realizacji przez Partnerów w ramach Projektu 

4.1. Zakres zadań powinien być zgodny z aktualnym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminem konkursu Nr  

RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17. 

4.2. W ramach Projektu przewiduje się realizację następujących zadań, które realizowane będą we współpracy z 

Partnerem/Partnerami: 

4.2.1. Zadanie 1: Działania informacyjne. 

4.2.2. Zadanie 2: Działania edukacyjne. 

4.3. Planuje się, że zadania zakładane w ramach projektu będą realizowane w dłuższym czasie t.j. od 01.09.2017 do 

31.08.2023 r. 

 

5. Warunki uczestnictwa w naborze 

5.1. W naborze mogą brać udział zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu tucholskiego oraz powiatów 

sąsiednich, które posiadają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ. 

5.2. Liderem projektu będzie beneficjent a więc Szpital Tucholski Sp. z o.o. 

5.3. Partnerzy będą współuczestniczyć w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi 

za realizację jednego lub kilku zadań określonych w Projekcie. Partnerzy będą także zobowiązani do osiągnięcia 

zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie. 

5.4. Wymagania wobec partnera: 

5.4.1. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych oraz techniczno-organizacyjnych do wykonywania zadań 

proponowanych w Projekcie. 

5.5. W naborze uczestniczą wyłącznie podmioty, które nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne. 

 

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami naboru i materiałami informacyjnymi o 

przedmiocie naboru: 

6.1 Formularze ofert można pobrać ze strony: www.szpitaltuchola.pl 

6.2 Dodatkowych informacji nt. naboru udziela w godzinach od 8.00 do 15.00 Prezes Zarządu – Jarosław Katulski pod nr tel. 

523360503 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@tuchola.pl 

 

7. Zasady zgłaszania ofert 

7.1 Oferty należy złożyć: 

7.1.1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu tucholskiego. 

Nabór na partnera Projektu”, 

7.1.2 w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym dla partnera, 

7.1.3 osobiście w siedzibie Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 14-18 w sekretariacie Zarządu, 

w godzinach od 8.00 do 15.00 

http://www.szpitaltuchola.pl/


lub pocztą na adres: 
Szpital Tucholski Sp. z o.o. 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18 

7.1.4 w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2017 r. 

7.2 W przypadku oferty wysłanej pocztą decyduje data wpływu do siedziby Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. 

 

8. Termin i tryb rozpatrzenia ofert 

8.1 Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, wraz z informacją o wynikach oceny 

formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Szpitala Tucholskiego 

Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpitaltuchola.pl 

8.2 Braki formalne podlegające uzupełnieniu, podmioty mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty opublikowania listy ofert. 

Braki formalne można uzupełnić w siedzibie Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. w Tucholi, przy ul. Nowodworskiego 14-18. 

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. 

8.3. Wyniki naboru ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. 

oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpitaltuchola.pl. w terminie do 3 dni od dnia zakończenia postępowania w 

sprawie naboru. 

8.4 Decyzję o wyborze Oferentów podejmuje Prezes Zarządu Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.. Od decyzji Prezesa nie 

przysługuje odwołanie. 

 

9. Kryteria oceny ofert 

9.1 Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

9.1.1 zgodność działania Partnera z celami partnerstwa, 

9.2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: 

9.2.1 złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu, 

9.2.2 zawierające komplet wymaganych załączników, 

9.2.3 złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, 

9.2.4 złożone w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie. 

9.3 Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie: 

9.3.1 uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą (tj. formularzem zgłoszeniowym oraz załącznikami), w przypadku gdy 

nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oferenta, 

9.3.2 uzupełnienia dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta. 

 

10. Terminy i warunki realizacji zadania 

Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie partnerskiej. 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Regulamin Konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17, 

- „Opis programu badań przesiewowych raka jelita grubego oraz warunków realizacji przedsięwzięć w ramach programu”, 

stanowiący załącznik nr 35 do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17, 

- „Organizacja realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w systemie oportunistycznym, stanowiąca 

załącznik 35.1 do Regulaminu Konkursu, 

- „Ankieta dla uczestników projektu w ramach Poddziałania 8.6.2.”, stanowiąca załącznik nr 35.9 do Regulaminu Konkursu. 

http://www.szpitaltuchola.pl/
http://www.szpitaltuchola.pl/

