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Załącznik nr 1. 

 

do ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych 

do wspólnej realizacji projektu 

 
 

REGULAMIN  
 
otwartego konkursu na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu 
pozakonkursowego Nr POWER.5.P.3 pod tytułem: „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki 
zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” zgłaszanego w ramach 
Działania 5.2. „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony 
zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 
 
 

§ 1. Postanowienia wstępne 
 

1. Regulamin określa cele partnerstwa, obowiązki partnera, kryteria wyboru partnera, sposób 
przygotowania i złożenia oferty, procedurę konkursową i procedurę odwoławczą. 
2. Konkurs jest ogłoszony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie 
(zwanym dalej „CMJ”) na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. 2014 poz. 1146).  
 
 

§2 Cel partnerstwa 
 

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu: „Wsparcie podmiotów 
podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” 
(zwanego dalej „Projektem”) dla zapewnienia kompleksowości działań, możliwość efektu synergii jako 
skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów.  
2. Celem Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych 
świadczących podstawową opiekę zdrowotną poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego 
ułatwiającego dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.  
 

 

§ 3 Obowiązki partnera 
 

Do obowiązków Partnera należeć będzie:  

1. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z CMJ 
koncepcję realizacji projektu; 

2. wsparcie merytoryczne CMJ w zakresie realizacji zadań Projektu:  

a) promowanie idei poprawy jakości oraz programu akredytacji w placówkach POZ w skali 
ogólnopolskiej i w rejonie m.in. w ramach konferencji i szkoleń dla lekarzy rodzinnych, poprzez 
przygotowywanie materiałów informacyjnych, 

b) współdziałanie z CMJ w rekrutacji kandydatów na wizytatorów spośród lekarzy rodzinnych,  

c) współdziałanie z CMJ w rekrutacji POZ do projektu zarówno w skali ogólnopolskiej jak 
i w rejonie, 

d) przygotowanie wsparcia szkoleniowego dla uczestników Projektu w zakresie wdrażania 
standardów akredytacyjnych m.in. poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń, 

e) wsparcie merytoryczne w zakresie oceny standardów akredytacyjnych dla podmiotów 
wykonujących podstawowa opiekę zdrowotną i przygotowanie modyfikacji standardów; 

3. udział w koordynacji Projektu w zakresie dotyczącym zadań partnera, regularne przekazywanie 
wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu, w tym w szczególności na 
potrzeby składania wniosków o płatność. 
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§ 4 Wymagania wobec partnera 
 

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na Partnera, który:  

1. posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w zakresie zbieżnym z założeniami Projektu (skierowanego do lekarzy 
rodzinnych); 

2. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie projektu; 

4. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zadań związanych z realizacją projektu; 

5. nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4–6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.  

 

 

§ 5 Kryteria wyboru partnera 
 

Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1. Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa (propagowanie idei jakości 
w ochronie zdrowia i systemu akredytacji w placówkach podstawowej opiece zdrowotnej). 

2. Doświadczenie w realizacji ogólnopolskich konferencji dla lekarzy rodzinnych i innych osób 
pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. 

3. Doświadczenie w realizacji szkoleń i warsztatów dla lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących 
w podstawowej opiece zdrowotnej. 

4. Publikacje w pismach branżowych z zakresu: zagadnień organizacji medycyny rodzinnej 
i podstawowej opieki medycznej w Polsce, w tym w szczególności zagadnień poprawy jakości 
w ochronie zdrowia oraz metod oceny jakości, w tym systemu akredytacji. 

5. Posiadany potencjał kadrowy niezbędny do realizacji Projektu. Przez niezbędny potencjał kadrowy, 
rozumie się: 

a) dysponowanie kadrą merytoryczną mającą doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń 
z zakresu medycyny rodzinnej i programów poprawy jakości w ochronie zdrowia,  

b) dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w organizowaniu konferencji i kongresów dla 
co najmniej 500 osób oraz warsztatów szkoleniowych. 

6. Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w zakresie zbieżnym z założeniami Projektu (skierowanego do lekarzy rodzinnych). 

7. Propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości – przedstawienie 
proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach 
Projektu, po zakończeniu finansowania ze środków UE.  

 

 

§ 6 Sposób przygotowania i złożenia oferty 
 

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do 
przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia): 

a) wypełnioną część I „Formularza Oferty” (stanowiącego załącznik nr 2. do Ogłoszenia 
o konkursie na wyłonienie Partnera zamieszczonego na stronie internetowej: www.cmj.org.pl) 
wraz z wymienionymi w części III „Formularza Oferty” dokumentami i podpisanymi 
oświadczeniami (część IV „Formularza Oferty”); 

b) aktualny wypis z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub inny równoważny dokument 
potwierdzający formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących. 
W przypadku załączenia dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, który 
nie zawiera wyszczególnionego składu osobowego członków wchodzących w skład zarządu 
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podmiotu, należy dołączyć uchwałę podmiotu bądź inny obowiązujący dokument stanowiący 
o składzie członków zarządu podmiotu, 

c) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty). 

2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. 

3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, 
własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone 
za zgodność z oryginałem. 

4. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu siedziby CMJ osobiście, za pośrednictwem poczty lub 
usług kurierskich, na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 
60, 30–347 Kraków w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 z dopiskiem Otwarty nabór na 
Partnera do projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” do dnia 25 listopada 2015 r. W przypadku ofert 
wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do CMJ. 

5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

6. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 
1146) oferty będą przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego 
ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony 
w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego 
ogłoszenia. 

 

 

§ 7 Procedura konkursowa 
 

1. Informacja o konkursie i Regulamin umieszczone są na stronie internetowej CMJ: www.cmj.org.pl  

2. W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden Partner. 

3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora CMJ. 

4. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje 
Przewodniczący Komisji. 

5. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. 

6. Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w drodze 
otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w § 5 
Regulaminu. 

7. W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa: 

a) stwierdza liczbę złożonych ofert, 

b) otwiera koperty z ofertami, 

c) ocenia oferty pod względem formalnym – ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał 
wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”, 

d) odrzuca z przyczyn formalnych oferty, w których brakuje jednej z wymaganych informacji 
o podmiocie, w wypełnionym przez oferenta rozdziale I „Formularza Oferty”, 

e) CMJ może ponowić ogłoszenie naboru na wyłonienie Partnera w przypadku, gdy wszystkie 
zgłoszone oferty Komisja Konkursowa odrzuci z przyczyn formalnych. 

8. W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa: 

a) analizuje merytoryczną zawartość ofert, 

b) przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych w „Formularzu 
Oferty”, 

c) wskazuje najwyżej ocenione oferty, 

d) rozstrzyga konkurs i wyłania jednego Partnera, 

e) w przypadku zamknięcia procedury oceny ofert i nie wyłonienia Partnera, CMJ może ponowić 
ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia Partnera. 

9. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać: 

a) imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej, 
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b) liczbę zgłoszonych ofert, 

c) liczbę ofert odrzuconych z przyczyn formalnych, 

d) wskazanie wyłonionego w postępowaniu konkursowym Partnera, 

e) podpisy Członków Komisji Konkursowej. 

10. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do 
wspólnej realizacji projektu. 

11. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania 
konkursowego. Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, 
będzie opublikowana na stronie internetowej www.cmj.org.pl w terminie do dwóch tygodni od dnia 
podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową. 

12. Z Partnerem, wyłonionym w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa 
partnerska, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia wyboru Partnera w przypadku nie uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu lub 
zaistnienia okoliczności niezależnych od Ogłaszającego a mających wpływ na realizację projektu. 

13. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

14. W przypadku unieważnienia naboru/wyboru Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na 
partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty 
przygotowania zgłoszenia. 

 

 

§ 8 Procedura odwoławcza 
 

1. Podmiot, który w ramach konkursu nie został wybrany do pełnienia funkcji Partnera w projekcie, 
może wnieść odwołanie od decyzji. 

2. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 3 dni roboczych od daty 
doręczenia informacji o wynikach postępowania konkursowego (decyduje data wpływu pisma do 
CMJ). 

3. Odwołanie należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich do siedziby 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30–347 Kraków w dni 
robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 z dopiskiem Odwołanie od decyzji wyboru Partnera do 
projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów 
jakości i bezpieczeństwa opieki”. 

4. Odwołania złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

5. Do weryfikacji odwołań zostanie powołana Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą niezależni 
członkowie, niewchodzący w skład Komisji Konkursowej. 

6. Komisja Odwoławcza rozpoczyna działalność z dniem powołania. 

7. Komisja Odwoławcza podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. 

8. Pracą Komisji Odwoławczej kieruje Przewodniczący. 

9. Podmiot składający odwołanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach postępowania 
odwoławczego w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu. 

10. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden środek 
odwoławczy. 

 

 


