
 

 

  

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH 

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 
E-usługi dla Mazowsza; 

Typ projektów – Informatyzacja służby zdrowia. Nabór wniosków na projekty wskazane w 
Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi. 

Tytuł Projektu: Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. 
w Radomiu” 

 

 

REGULAMIN NABORU PARTNERÓW 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o. jako beneficjent ubiegający się 
o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, 
Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza; Typ projektów – „Informatyzacja służby zdrowia”, 
działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U z 2016r. poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów 
publicznych w celu realizacji w ramach RPO WM 2014-2020 projektu pn. „Wdrożenie e-usług 
w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu”. 
 

1. Informacje o wnioskodawcy: 
Nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.  
Adres: ul. Aleksandrowicza 5, 26 -617 Radom 
Dane rejestrowe: NIP 7962963679, REGON 670209356 KRS 0000490819 

2. Opis projektu 
Celem głównym projektu jest dalsza informatyzacja szpitala, ze szczególnym naciskiem na 
wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów 



 

leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa wraz z wprowadzeniem świadczenia usług 
on-line. 
Projekt będzie realizowany poprzez: 
- dostawę i instalację oprogramowania, 
- dostawę i instalację sprzętu komputerowego, 
 

3. Spodziewany czas realizacji projektu: 2017/2019 rok. 

4. Typy instytucji spoza sektora finansów publicznych, z jakimi możliwe jest 
utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu: 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu pkt. 7.1. (…) partnerami mogą być 
podmioty wskazane w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się 
o dofinansowanie. Partnerzy muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące podmiotów 
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. (…)  
Podmiotami uprawnionymi są: 

 podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, posiadające 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 
5.  Warunki wymagane od partnerów: 

1) spełnianie definicji partnera zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217). Zgodnie z 
powyższym partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do 
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie 
projekt, zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach określonych w 
porozumieniu albo umowie o partnerstwie. 

2) podmiot zgłaszający chęć udziału w projekcie partnerskim winien należeć  do jednej 
z grup wymienionych w pkt. 4 niniejszego regulaminu. 

3) zawarcie w ofercie partnerstwa propozycji działań mieszczących się w zakresie 
możliwym do realizacji w ramach poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, Typ 
projektów – „Informatyzacja służby zdrowia” zgodnie z regulaminem konkursu 
RPMA.02.01.01-IP.01-14-036/16. 

4) Opisanie wkładu w realizacje projektu partnerskiego. 
 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. (wnioskodawca) określa następujące obszary 
tematyczne, w które może się włączyć potencjalny partner/partnerzy (proponowany zakres 
zadań dla partnera): 

 korzystania z udostępnionych zasobów informatycznych wnioskodawcy, 
 prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, przygotowanie merytoryczne 

materiałów z tego zakresu, 
 przeprowadzenia działań z zakresu upowszechniania wiedzy nt. możliwości 

wykorzystania produktów będących rezultatem projektu, 
 współpraca  z liderem projektu przy realizacji projektu. 

 



 

 
 

6. Ważne informacje dla potencjalnych partnerów 

Definicja partnerstwa oraz wszelkie informacje o wsparciu finansowym w ramach RPO 
znaleźć można  w „Regulaminie konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-036/16 RPO WM 2014- 
Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 
E-usługi dla Mazowsza; Typ projektów – „Informatyzacja służby zdrowia”. 
W przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu zawierana jest 
z partnerem wiodącym (liderem) – w tym przypadku z Mazowieckim Szpitalem 
Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu. Partner wiodący odpowiedzialny jest za 
przygotowanie i realizację projektu. Tylko partner wiodący ma status beneficjenta i tylko on 
odpowiada wobec Instytucji Zarządzającej RPO WM za realizację i rozliczenie projektu. 
Partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu. Partner wiodący i pozostali partnerzy 
związani będą odrębną umową o partnerstwie. 
 

7. Oferta 

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1  do ogłoszenia o naborze 
partnerów do projektu dla działania 2.1.1 w ramach RPO WM 2014-2020. 
 

8. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

1) Aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert) z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących; 

2) Aktualny statut podmiotu (jeśli podmiot go posiada); 

3) Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli (w przypadku, gdy umowę będą 
podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i 
odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym 
status prawny oferenta). 

 
9. Wybór partnera 

1) Wybór partnera lub partnerów projektu zostania dokonany przez Komisję ds. oceny 
ofert powołaną przez Prezesa Zarządu Szpitala. 

2) W realizacji projektu będą uczestniczyli partnerzy, którzy uzyskają najwyższe oceny 
punktowe wg przyjętych kryteriów konkursu, tj. w zakresie zgodności działania 
potencjalnego partnera z celami partnerstwa, wkładu partnera w realizację celu 
partnerstwa w zakresie zasobów ludzkich, organizacyjnych i merytorycznych, 
posiadane doświadczenie w zakresie realizacji projektów/działań o podobnym 
charakterze oraz proponowanego zakresu merytorycznego działań planowanych do 
powierzenia partnerowi (zgodnie z kryteriami określonymi formularzu oferty 
stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze partnerów do projektu). 



 

3) Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku 
postępowania konkursowego. Informacja o podmiocie lub podmiotach wyłonionych 
w  wyniku rozstrzygnięcia konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Szpitala oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
10. Termin i miejsce składania ofert  

1) Oferty należy składać do dnia 26.01.2017r. w sekretariacie Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o.o. ul. Aleksandrowicza 5, 26 -617 Radom.  

2) Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty do 
Szpitala. 

3) Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone 
bez otwierania. 

4) Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7 regulaminu 
konkursu.  

5) Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta lub 
opakowanie winna być zaadresowana na adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 
Sp. z o.o. ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom i opatrzona napisem: „Otwarty nabór 
partnerów do projektu w ramach Działania 2.1.1 RPO WM 2014-2020”. 

 
11.  Rozstrzygnięcie naboru 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi najpóźniej do dnia 27 stycznia 2017 roku. 
 

12.  Kontakt z ogłaszającym 

Dodatkowych informacji dotyczących naboru uzyskać można w Dziale Zamówień Publicznych 
Szpitala. tel. 48 361 49 69, adres poczty elektronicznej: dzp@wss.com.pl 
 

13.  Inne informacje 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 
1) wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu, 
2) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 

 
 
 
Prezes Zarządu  
 
/-/ Tomasz Skura



 

Załączniki do ogłoszenia o naborze partnerów do projektu pn. „Wdrożenie e-usług w 
Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu” w ramach RPO WM 2014-
2020 Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 
2.1.1 E-usługi dla Mazowsza; Typ projektów – „Informatyzacja służby zdrowia”, 
 

 
 

Załącznik nr 1 
 
 

……………………………………………. 
                                                                                                                              (miejscowość, data)              
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
I. DANE PODMIOTU 

1) pełna nazwa podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) status prawny, forma organizacyjna: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) NIP: ……………………………………..  4) REGON: ………………………………………… 

5) adres siedziby: 

ulica: ………………………………………………………………………………..……….. 

nr …………………………………      nr lokalu …………………………….… 

kod pocztowy …………………………………………….. miejscowość ……………………………………………….…… 

telefon ……………………………………. fax …………………………………….. e-mail ………………………….……….. 

adres strony internetowej …………………………………………………………..…………………………………………. 

6) nazwiska i imiona oraz stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) dane osoby do kontaktu 

imię …………………………………….. nazwisko …………………………………………………… 

telefon ……………………………………. fax …………………………………….. e-mail ………………………….……….. 

 



 

 

 

II. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA 

1. Opis przedstawiający zgodność działania potencjalnego partnera z celami 

partnerstwa (kryterium dostępu -  0/1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. … 

2. Spełnienie wymogów dotyczących podmiotów uprawnionych do ubiegania się o 

dofinansowanie zgodnie z pkt 7.1  regulaminu konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-

017/16 (kryterium dostępu -  0/1). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Informacja o posiadanych zasobach kadrowych, organizacyjnych i merytorycznych 

możliwych do zaangażowania na rzecz realizacji partnerstwa(ocena w skali 1 – 3). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Posiadane doświadczenie w zakresie realizacji projektów/działań o podobnym 

charakterze (ocena w skali 1-3)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Proponowany zakres merytoryczny działań planowanych do powierzenia partnerowi, 

przewidywane rezultaty i koszty realizacji (ocena w skali 1-3) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 
 

Oświadczenia 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.  

        …………………………………….. 

         (podpis) 

 

Zapoznałem się z regulaminem niniejszego konkursu i nie wnoszę do niego żadnych uwag. 

 

        …………………………………….. 

         (podpis) 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji ds. oceny ofert oraz 

upublicznienie informacji na temat przedstawionych propozycji dotyczących partnerstwa. 

 

        …………………………………….. 

         (podpis) 

 

W przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania 

umowy partnerskiej i deklaruję współpracę z Liderem projektu.  

 

        …………………………………….. 

         (podpis) 

Załączniki: 

1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 

 

………………………………………………     ………………………………………………  

(miejscowość, data)        (podpis) 


