
W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ofert na wsparcie finansowe jednostek 
samorządu w zakresie tworzenia i prowadzenia  Dziennego Domu „Senior-WIGOR”,  

realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 -  
edycja 2016 r. – zwanego dalej Programem - ustanowionego  uchwałą Nr 34 Rady Ministrów 

z  dnia 17 marca 2015 r. (M.P. 2015 poz. 341), 
 

Prezydent Miasta Stargard ogłasza 
– w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.) –  
 

otwarty nabór partnera  
 

do utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego Domu 
„Senior –WIGOR” dla 20 osób w wieku 60+. 

 

1. Celem projektu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom 
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie 
aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, 
w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.  

2. Zawiązane partnerstwo lokalne będzie miało szansę wzięcia udziału w konkursie ofert na 
wsparcie finansowe jednostek samorządu w zakresie tworzenia i prowadzenia Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” -  edycja Programu na 2016 r. 

3. Udział partnerstwa w konkursie (edycji Programu na 2016 r.) odbywał się będzie na 
zasadach określonych w uchwale Nr 34 Rady Ministrów z  dnia 17 marca 2015 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. 2015  
poz. 341), opublikowanej na stronie http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2015/341 oraz 
opublikowanego ogłoszenia o konkursie ofert. Z partnerem wybranym w niniejszym naborze 
zostanie zawarta umowa partnerska. 

4. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać: 

1) opis dotychczasowej działalności w zakresie pracy z osobami starszymi, 

2) opis problemu starzenia się społeczeństwa na terenie Gminy-Miasta Stargard i barier  
w jego rozwiązywaniu oraz identyfikacji przyczyn, 

3) zaprezentowanie koncepcji działań w ramach projektu, zgodnych z założeniami Programu, 

4) oferowany wkład w realizację projektu: 

 – wykaz zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, 

- posiadanie pomieszczeń, w których można będzie uruchomić placówkę zgodnie ze 
standardami określonymi w Programie, 

5) informacje na temat doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze. 



5. Dodatkowo wraz z ofertą należy przedłożyć: 

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

2) aktualny statut podmiotu, zawierający zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób 
starszych, 

3) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-
prawnych, ani wobec innych podmiotów, 

4) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą 
podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z 
Krajowego Rejestru Sądowego), 

5) kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe 
osób biorących udział przy realizacji projektu, 

6) dokumenty potwierdzające posiadanie lokalu na uruchomienie placówki, 

7) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 

 

6.  Przy wyborze partnera oceniane będą w szczególności: 

1) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 

2) dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia w pracy z osobami starszymi, 

3) znajomość problematyki związanej ze starzeniem się społeczeństwa, 

4) doświadczenie dotychczasowe w realizacji projektów skierowanych do ludzi starszych, 

5) zasoby, którymi podmiot dysponuje: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca 
 i merytoryczna, potencjał rzeczowy, w tym w szczególności lokal niezbędny do 
uruchomienia placówki,   

6) współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu. 

 

7. Termin składania ofert od 22 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r. (o zachowaniu terminu 

decyduje data wpływu oferty). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją 
„Otwarty nabór partnera do utworzenia i prowadzenia w 2016 r. na terenie miasta 
Stargard Dziennego Domu „Senior –WIGOR” dla 20 osób w wieku 60+” 

8. Ofertę można złożyć osobiście pod adresem: Urząd Miejski ul. Czarnieckiego 17, 73-110 
Stargard, pok. 26, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą. 

9. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 



1) wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu, 
2) negocjowania warunków i zakresu realizacji zadania, 
3) unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

10. Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresie zadań partnerów zostanie 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie.   

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Załącznik do ogłoszenia otwartego naboru    
                                                                                                                                      partnera do utworzenia w 2016 r. 
                                                                                                                                      i prowadzenia na terenie miasta Stargard 
                                                                                                                                      Dziennego Domu „Senior –WIGOR” 
                                                                                                                                      dla 20 osób w wieku 60+ 
 
 
                                                                                                                              

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

         (pieczęć podmiotu)                                                                                                           (miejscowość i data) 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY 

 

w zakresie utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego 
Domu „Senior –WIGOR” dla 20 osób w wieku 60+ , 

realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 
 -  edycja 2016 r. 

 

I. Dane podmiotu 

1) Pełna  nazwa podmiotu 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2) Status prawny ……………………………………………………………………………… 
3) NIP ………………………………………………………………………………………… 
4) REGON ……………………………………………………………………………………. 
5) Data powstania …………………………………………………………………………….. 
6) Charakterystyka działalności podmiotu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Adres siedziby: 
ulica: …………………………………………………. nr …………..nr lokalu ……………….  
kod pocztowy ………………………. miejscowość …………………………………………... 
telefon …………………………… fax ……………………………. e-mail…………………... 
 



8) Nazwiska i imiona oraz stanowiska osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu 
w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań 
finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

II. Charakterystyka podmiotu 

1) Opis dotychczasowej działalności w zakresie pracy z osobami starszymi. 

 
 
 
 
 
 
 
  

2) Opis problemu starzenia się społeczeństwa na terenie Gminy-Miasta Stargard i barier  
w jego rozwiązywaniu oraz identyfikacja przyczyn.    

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Zaprezentowanie koncepcji działań w ramach projektu, zgodnych z założeniami Programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Oferowany wkład w realizację projektu: 

 – wykaz zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, 
- posiadanie pomieszczeń w których można będzie uruchomić placówkę zgodnie ze 
standardami określonymi w Programie. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

 
 
 
 
 
 
 

III. O świadczenie 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji Konkursowej dokonującej oceny  
projektów na wsparcie finansowe jednostek samorządu w zakresie tworzenia i prowadzenia  
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, realizowanego w ramach programu wieloletniego 
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 -  edycja 2016 r.   
 
2. Oświadczam, iż znane mi są zasady konkursu określone w uchwale Nr 34 Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 z  dnia 
17 marca 2015 r. (M.P. 2015 poz. 341).  

3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, 
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych 
odrębnymi przepisami. 

4. Deklaruję gotowość uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zadania polegającego na 
utworzeniu w 2016 r.  i prowadzeniu  na terenie miasta Stargard Dziennego Domu „Senior –
WIGOR” dla 20 osób w wieku 60+, prowadzonego w ramach programu wieloletniego 
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 -  edycja 2016 r. . 

 

 

 

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

          Data, miejscowość                                                              Podpisy osób upoważnionych 

 



Do niniejszej oferty przedkładam następujące załączniki: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 

2. Aktualny statut podmiotu. 

3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-
prawnych, ani wobec innych podmiotów. 

4. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą 
podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem 
z Krajowego Rejestru Sądowego). 

5. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe 
osób biorących udział przy realizacji działań projektowych. 

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie lokalu na uruchomienie placówki. 

7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 

 

 

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

        Data, miejscowość                                                            Podpisy osób upoważnionych  


