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OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA  

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu  

nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17 
 

 

ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna, na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór 

partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych konkursie  

 

nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ 

projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze 

zdiagnozowanych potrzeb.   
 

 

Cele Partnerstwa 
Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu, tj. zakup 

infrastruktury medycznej do placówki NZOZ/CM ARNICA w Starych Babicach, który 

odpowie na aktualne potrzeby wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, w szczególności w 

zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez 

Ministerstwo Zdrowia. Dlatego w ramach niniejszego partnerstwa przewidziane jest 

nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami lub innymi podmiotami działającymi w 

publicznym systemie ochrony zdrowia.  
 

Udział Partnera w Projekcie  
 Ostateczny zakres działań Partnera zostanie ustalony podczas wspólnego 

opracowywania Projektu. Niemniej zakłada się, że udział Partnera w Projekcie obejmie  

w głównej mierze następujące obszary: 

1. Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań  

i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację 

konkursową.  

2. Współpraca przy realizacji usług medycznych dla pacjentów CM ARNICA w 

ramach posiadanych zasobów osobowych i sprzętowych z zakresu: ortopedii, 

rehabilitacji i onkologii 

3. Współpraca opisana w punkcie powyżej może być realizowana zarówno w 

lokalizacji w Starych Babicach, jak również w każdej innej znajdującej się na 

terenie województwa mazowieckiego 
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Wymogi ofert składanych przez potencjalnych Partnerów  

Oferty muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać między innymi: 

1. Informację o zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa.  

2. Informację na temat wkładu Partnera w realizację projektu w tym, informacje  

o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na 

rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu partnera w zakresie 

osiągnięcia wskaźnika rezultatu Projektu.  

3. Opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu.  

4. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument 

potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.  

 

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:  
1. Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa. 

2. Oferowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa.  

3. Wkład Partnera w zakresie osiągnięcia wskaźników realizacji Projektu, w tym  

w szczególności udostępnienie doświadczonych specjalistów z zakresów opisanych w 

zapytaniu. 

4. Proponowany zakres współpracy dotyczący przygotowania Projektu i jego realizacji.  

 

Ofertę w wersji papierowej należy składać do dnia 30 września 2017 r. do godz. 09:00 

osobiście w Siedzibie prowadzenia działalności medycznej CM ARNICA, to jest pod 

adresem: ul. Rynek 10, 05-082 Stare Babice lub za pośrednictwem poczty lub usług 

kurierskich (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki). Oferty prosimy składać w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wybór Partnera do projektu w ramach konkursu 

RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17”. Ogłaszający dokona wyboru jednego Partnera do 

wspólnej realizacji Projektu. 

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:  

1. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu.  

2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranym 

Partnerem Projektu.  

3. Unieważnienia naboru Partnera bez podawania przyczyny.  

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  

Jacek Olszewski, tel.: 221003235, mail: jacek.olszewski@cmarnica.pl 
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