
OGŁOSZENIE  O  OTWARTYM  NABORZE  NA  PARTNERA  DO  WSPÓLNEJ  REALIZACJI
PROJEKTU „Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w powiecie parczewskim” 

W  ramach  konkursu  ogłoszonego  przez  Zarząd  Wojewoddztwa  Lubelskiego,  Regionalnego
programu  Operacyjnego  Wojewoddztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020  Osd.  Priorytetowa  10
Adaptacja  przedsiębiorstw  i  pracownikodw  do  zmian,  Konkurs  nr  RPLU.10.03.00  –
IZ.00-06-001/16 

Działając w oparciu o art.33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programodw w
zakresie  polityki  spodjnosdci  finansowych  w  perspektywie  finansowej  2014-2020
(Dz.U. z 2014 r. poz.1146, z 2015 r. poz.378)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

jako  wnioskodawca  (podmiot  ubiegający  się  o  dofinansowanie)  w  ramach  Regionalnego
programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osd. Priorytetowa  10
Adaptacja  przedsiębiorstw  i  pracownikodw  do  zmian,  Konkurs  nr  RPLU.10.03.00  –
IZ.00-06-001/16  na  projekty  przeciwdziałania  biernosdci  zawodowej  powodowanej  stanem
zdrowia  poprzez  profilaktykę,  diagnostykę  i  rehabilitację  osodb  w  wieku  aktywnosdci
zawodowej

ogłasza nabór na partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach
konkursu nr RPLU.10.03.00 – IZ.00-06-001/16  ogłoszonego przez Zarząd

Województwa Lubelskiego. 

Ogłoszenie  o  otwartym  naborze  na  partnerodw  zgodne  z  art.  33  Ustawy  z  dnia
11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji  programodw w zakresie polityki spodjnosdci  finansowej
w  perspektywie  finansowej  2014-2020  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.1146,  z  2015  r.  poz.378)
skierowane jest do podmiotu z sektora finansodw publicznych jak i  spoza sektora finansodw
publicznych,  ktodry  wniesie  do  projektu  zasoby  ludzkie,  organizacyjne,  techniczne
lub  finansowe  oraz  wspodlnie  z  Liderem  będzie  uczestniczył  w  przygotowaniu  wniosku
o dofinansowanie projektu jak rodwniezw w jego realizacji. Projekt ma na celu przeciwdziałanie
biernosdci  zawodowej  powodowanej  stanem  zdrowia  poprzez  profilaktykę,  diagnostykę
i rehabilitację jelita grubego osodb w wieku aktywnosdci zawodowej.

Planowany okres realizacji projektu 
Termin : od 1 sierpiend 2017 do 31 grudziend 2018 (nie więcej nizw 18 miesięcy)

Cel partnerstwa 
Celem  partnerstwa  jest  wspodlna  realizacja  zadand w  zakresie  projektu  „Profilaktyka
i  diagnostyka  jelita  grubego  w  powiecie parczewskim”   zmierzającego  do  profilaktyki
i diagnostyki 600 osodb w wieku aktywnosdci zawodowej w zakresie jelita grubego.  



Zakres tematyczny
Konkurs  umozwliwi  profilaktykę  (zadania  Partnera  w  projekcie)  oraz  diagnostykę  (zadania
Lidera w projekcie), poprzez program odbycie ponadnarodowego programu stypendialnego.
Wsparciem  w  projekcie  będzie  objętych  210  uczestnikodw  tj.  przedstawicieli  organizacji
pozarządowych,  organizacji  pracodawcodw/związku  zawodowego   i  jednostki  samorządu
terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej. 

Wymagania wobec partnera – obligatoryjnie
1. Posiadanie niezbędnego dosdwiadczenia merytorycznego i praktycznego, niezbędnych

zasobodw  kadrowych  oraz  techniczno-organizacyjnych  do  wykonywania  zadand
proponowanych w projekcie. 

2. Posiadacd co najmniej trzyletnie dosdwiadczenie, wynikające z działalnosdci  statutowej,
w  upowszechnieniu  edukacji  prozdrowotnej  lub  promocji  w  badaniach
diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania i profilaktyki raka jelita grubego.  

3. Dosdwiadczenie  w  profilaktyce  prozdrowotnej  w  kierunku  wczesnego  wykrywania
i profilaktyki raka jelita grubego.  

Propozycja działań partnerów
-  wspodłpraca  w  zakresie  przygotowania,  zarządzania  i  realizacji  projektu  –  partner
uczestniczył  będzie  w częsdci  zadand projektowych wskazanych  przez  Lidera,  obejmujących
w szczegodlnosdci: 

 Rekrutacje uczestnikodw – 600 osodb w wieku aktywnosdci zawodowej,  
 Profilaktyce  prozdrowotnej  w  kierunku  wczesnego  wykrywania  i  profilaktyki  raka

jelita grubego.  
 Nadzodr nad realizacją projektu. 

Oferty  składane  przez  potencjalnych  partnerów  powinny  zawierać  następujące
informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze partnerów

1. Informację dotyczącą zgodnosdci działand potencjalnego partnera z celem partnerstwa.
2. Informacji  na  temat  wkładu  własnego  partnerstwa  w  realizację  projektu  (zasoby:

ludzkie, organizacyjne, techniczne)
3. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera
4. Pisemne osdwiadczenie o niezaleganiu z płatnosdciami na rzecz podmiotodw publicznych

ani wobec innych podmiotodw. 
5. Pisemne  osdwiadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  mozwliwosdci  uzyskania

dofinansowania.
6. Pisemne osdwiadczenie o braku powiązand z Instytucją ogłaszającą konkurs.
7. Inne dokumenty mogące miecd znaczenie przy ocenie oferty. 



Termin i miejsce składania dokumentów
Ofertę nalezwy składacd (w zamkniętej kopercie - w formie stanowiącej załącznik do niniejszego
ogłoszenia  zamieszczonego  na  stronie  internetowej  SPZOZ  w  Parczewie  -
http://www.spzozparczew.pl ) osobisdcie w Sekretariacie SPZOZ w Parczewie lub pocztą na
adres SPZOZ w Parczewie, ul. Kosdcielna 136, 21-200 Parczew z dopiskiem „Oferta dotycząca
konkursu  nr  RPLU.10.03.00  –  IZ.00-06-001/16  na  projekt  profilaktyki  i  diagnostyki  jelita
grubego”  w  terminie  od  09.12.2016  r.  do  30.12.2016  r.  do  godziny  14:00  (decyduje  data
wpływu)

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
- złozwenia po terminie
- wycofania przez oferenta
- brakodw formalnych 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 
1. Negocjowania warunkodw realizacji zadania. 
2. Uniewazwnienia naboru bez podania przyczyny. 
3. Zmiany  szczegodłodw  zakresu  działand przewidzianych  dla  partnerodw  projektu,

z chwilą jego dofinansowania. 

Ostateczną  decyzję  w  sprawie  wyboru  partnera  projektu  podejmuje   Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 

W  niniejszym  postępowaniu  nalezwy  stosowacd dokumenty  pt.  Wytyczne  w  zakresie
realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.

Pełna  dokumentacja  konkursowa  dotycząca  konkursu  nr  RPLU.10.03.00  –
IZ.00-06-001/16 na  profilaktykę  i  prozdrowotna  w  zakresie  jelita  grubego  znajduje
się na stronie www. rpo.lubelskie.pl 

Podano  do  publicznej  wiadomosdci  przez  opublikowanie  na  stronie  internetowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie  

http://www.spzozparczew.pl/przetargi1/dzial-zamowien-publicznych/2016/inne-
ogloszenia-2016

Osobą  upowazwnioną  do  kontaktodw  z  oferentem  jest:  Paweł  Grabowski,
tel.: 83 355 22 15, metorg@spzozparczew.pl

 

Mgr Janusz Hordejuk

          Dyrektor

SPZOZ w Parczewie
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