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Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako beneficjent dofinansowania dla projektu 

„DOLOS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój – Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, 

Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu 

konkursu p.n. Ścieżka B - Obligacje społeczne PL w temacie „Obligacje społeczne 

jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych  

w obszarach wsparcia EFS” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na podstawie umowy nr 

POWR.04.01.00-00-B001/16 z dnia 05.05.2017 roku zawartej pomiędzy Instytucją 

Zarządzającą – Ministrem Rozwoju i Finansów, działając na podstawie art. 33 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460), zwanej dalej „Ustawą”, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

 

ogłasza nabór na Partnerów  

 

do przygotowania i wspólnej realizacji Projektu Testującego rozwiązania na rzecz 

wdrożenia obligacji społecznych opracowane w ramach projektu „DOLOS”.   

 

Podstawowe informacje o obligacjach społecznych i wymogach konkursowych 

znajdują się na stronie internetowej http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-

spoleczne-4-5/. 

Podstawowe informacje o projekcie „DOLOS” znajdują się na stronie internetowej 

www.dolos.dwup.pl.  

 

 

I. Wyjaśnienie pojęć. 

  

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: 

 

1. Projekcie Testującym: rozumie się przez to projekt, który zostanie opracowany 

na podstawie regulaminu Konkursu II etapu przewidywanego przez Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój – Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne” jako drugi etap konkursu 

nr POWR.04.01.00-00-B001 p.n. Ścieżka B - Obligacje społeczne PL w temacie 

„Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług 

społecznych w obszarach wsparcia EFS”; 

2. Konkursie II etapu: rozumie się przez to konkurs zapowiedziany  

w Regulaminie konkursu nr POWR.04.01.00-00-B001 p.n. Ścieżka B - Obligacje 

http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5/
http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5/
http://www.dolos.dwup.pl/


3 
 

społeczne PL w temacie „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania 

efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”, a który 

zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa IV „Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”  

w terminie późniejszym; 

3. Inwestorze: rozumie się przez to podmiot niepubliczny, który zawrze  

z Zarządcą Obligacji umowę na sfinansowanie kosztów działań na rzecz 

Odbiorców Wsparcia, które będą realizowane przez Dostawcę Usług; o ile 

Regulamin Konkursu II etapu nie będzie stanowić inaczej umowa zawarta 

pomiędzy Zarządcą Obligacji a Inwestorem może zawierać upoważnienie dla 

Inwestora do zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Inwestorem a Dostawcą Usług 

określającej maksymalny poziom wydatków, tryb i harmonogram płatności oraz 

inne szczegółowe ustalenia w zakresie dokumentowania kosztów ponoszonych 

przez Dostawcę Usług oraz zasady akceptacji płatności i terminy realizacji 

płatności za faktury, rachunki i inne dokumenty rozliczeniowe przedkładane 

przez Dostawcę Usług w związku z realizacją zleconego mu zakresu usług na 

rzecz Odbiorców Wsparcia; 

4. Dostawcy Usług: rozumie się przez to podmiot niepubliczny, z którym Zarządca 

Obligacji zawrze: 

a) na podstawie niniejszego ogłoszenia: porozumienie partnerskie na pełnienie 

roli Partnera Projektu – Dostawcy Usług w procedurze aplikowania  

o dofinansowanie dla Projektu Testującego, 

b) na etapie aplikowania o dofinansowanie dla Projektu Testującego za 

obopólną zgodą porozumienie/umowę partnerską doprecyzowującą: 

1) przedmiot porozumienia/umowy tj. wskazanie, w jakim zakresie 

Partner Projektu – Dostawca Usług będzie realizować usługę 

społeczną, 

2) prawa i obowiązki Stron, 

3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 

4) potwierdzenie, że partnerem wiodącym projektu uprawnionym do 

reprezentowania pozostałych partnerów projektu będzie 

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, 

5) jeśli Inwestor nie skorzysta ze swojego prawa, o którym mowa  

w punkcie 3 powyżej, porozumienie/umowa określi wysokość  

i sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów 

ponoszonych przez Partnera Projektu Testującego – Dostawcę Usług, 

w tym: 

 maksymalny poziom wydatków,  

 tryb i harmonogram płatności,  
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 szczegółowe ustalenia w zakresie dokumentowania kosztów 

ponoszonych przez Dostawcę Usług w związku z realizacją 

zleconego mu zakresu usług na rzecz Odbiorców Wsparcia,  

 zasady akceptacji dokumentów związanych z płatnościami, 

 terminy realizacji płatności za faktury, rachunki i inne 

dokumenty rozliczeniowe przedkładane przez Dostawcę 

Usług; 

6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się 

Stron z porozumienia/umowy; 

5. Odbiorcy Wsparcia: rozumie się przez to osoby bezrobotne i korzystające 

zarazem z pomocy społecznej, na rzecz których realizowane będą działania  

w ramach Projektu Testującego. 

 

II. Cel naboru. 

 

1. W niniejszym postępowaniu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przewiduje 

pozyskanie co najmniej jednego Partnera Projektu Testującego – Dostawcy 

Usług, z którym zawrze porozumienie partnerskie, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

2. Porozumienie/umowa partnerska na realizację usługi społecznej wykonywanej 

przez Dostawcę Usług w ramach działań Projektu Testującego zostanie 

zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu II etapu na 

testowanie rozwiązań na rzecz wdrożenia obligacji społecznych, który zostanie 

ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie późniejszym. 

 

III. Wymagania stawiane oferentowi na pełnienie roli Partnera Projektu - 

Dostawcy Usług. 
 

Podmiot ubiegający się o objęcie roli Partnera Projektu Testującego – Dostawcy 

Usług musi spełniać następujące wymagania: 

1. obligatoryjne: 

1) posiadać status agencji zatrudnienia potwierdzony ważnym wpisem do 

Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ); 

2) posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami długotrwale 

bezrobotnymi; 

3) posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym i korzystającymi ze wsparcia ze środków pomocy 

społecznej;  

4) posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w kojarzeniu potrzeb 

pracodawców i osób poszukujących pracy; 

5) posiadać co najmniej roczne doświadczenie we współpracy z instytucjami 

publicznymi; 
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6) posiadać siedzibę lub oddział (biuro) na terenie województwa dolnośląskiego; 

podmioty posiadające siedzibę poza obszarem województwa dolnośląskiego 

zobowiązane są złożyć oświadczenie, że w przypadku objęcia roli Dostawcy 

Usług w Projekcie Testującym będą posiadać na terenie województwa 

dolnośląskiego oddział (biuro); 

2. fakultatywne: posiadać doświadczenie w tworzeniu lokalnych podmiotów 

ekonomii społecznej.  

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymagań obligatoryjnych określonych w ust. 

1 pkt. 2) – 5), podmiot starający się o objęcie roli Partnera Projektu – 

Dostawcy Usług przedkłada wraz z ofertą Załącznik: opis własnych 

doświadczeń z obszaru Dolnego Śląska z okresu po dniu 01.01.2015 r.  

o objętości nie przekraczającej 4 stron formatu A4 łącznie z opisem 

doświadczeń w zakresie zadań dla Dostawcy Usług, o których mowa dalej. 

4. Z obowiązku udokumentowania doświadczenia, o którym mowa powyżej, 

zwolnione są podmioty, które uczestniczyły w spotkaniach eksperckich, 

zorganizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach 

działań projektu „DOLOS” w Szklarskiej Porębie w okresie 5.10 – 15.12.2017 

r., gdyż ich wiedza i doświadczenie znalazły swoje odzwierciedlenie w treści 

dokumentu „ZASADY WDRAŻANIA INNOWACYJNEGO 

INSTRUMENTU OBLIGACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE POLITYKI 

RYNKU PRACY – MODEL I PROJEKT TESTUJĄCY”.  

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymagania fakultatywnego, o którym mowa  

w punkcie III.2, podmiot ubiegający się o objęcie roli Partnera Projektu – 

Dostawcy Usług może przedłożyć Załącznik dodatkowy: opis własnych 

doświadczeń z obszaru Dolnego Śląska z okresu po dniu 01.01.2015 r.  

o objętości nie przekraczającej 2 stron formatu A4.   

Z uwagi na fakultatywność wymagania, podmiot ubiegający się o objęcie roli 

Partnera Projektu Testującego – Dostawcy Usług nie jest zobowiązany do 

dokumentowania swoich doświadczeń w przedmiotowym zakresie.  

6. Oferent może, w formie dodatkowego oświadczenia, wyrazić wolę stworzenia 

partnerstwa (konsorcjum) spełniającego takie wymaganie. Wskazanie 

potencjalnego partnera współpracy w przedmiotowym zakresie nie jest 

wymagane. 

7. Niezależnie od spełnienia powyższych wymagań, podmiot ubiegający się  

o objęcie roli Partnera Projektu – Dostawcy Usług musi spełniać podstawowe 

kryteria formalne określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 

2014 – 2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) i SZOOP PO WER:  

1) zgodnie z przepisami art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej Partnerem nie 

może być podmiot kapitałowo powiązany z Województwem 

Dolnośląskim,  

2) zgodnie z przepisami art. 33 ust. 7 ustawy wdrożeniowej oraz art. 207 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Partnerem 

nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 

dofinansowania. 
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Podmiot ubiegający się o objęcie roli Partnera Projektu Testującego – Dostawcy 

Usług oświadcza w ofercie, że spełnia powyższe wymagania. 

 

IV. Zadania Partnera Projektu Testującego – Dostawcy Usług. 

 

Celem niniejszego postępowania jest pozyskanie Partnera/-ów: 

1) dysponujących wiedzą niezbędną do opracowania wniosku aplikacyjnego  

o dofinansowanie dla Projektu Testującego rozwiązania wdrożenia 

innowacyjnego instrumentu obligacji społecznych, opracowane w ramach 

projektu „DOLOS”, z uwzględnieniem wymagań Regulaminu konkursu II 

etapu, który zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  

w terminie późniejszym, w tym współpraca z pozostałymi Partnerami Projektu 

w określonym umową partnerską zakresie. 

2) dysponujących wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zadań 

Dostawcy Usług w Projekcie Testującym. 

W celu realizacji powyższych zadań, tj.  na potrzeby opracowania wniosku  

o dofinansowanie i realizacji Projektu Testującego powołany zostanie wspólny zespół 

roboczy, którego celem będzie opracowanie kompletnego i spełniającego wymagania 

określone w Regulaminie Konkursu II etapu wniosku o dofinansowanie dla Projektu 

Testującego. Partner Projektu Testującego – Dostawca Usług będzie uczestniczyć w 

pracach ww. zespołu roboczego. Aby taka współpraca była możliwa Oferent musi 

wyrazić w ofercie zgodę na udział w pracach zespołu roboczego. 
 

Formą kontaktu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urząd Pracy z osobami 

reprezentującymi wszystkie podmioty uczestniczące w pracach zespołu projektowego 

będzie poczta elektroniczna lub kontakt telefoniczny. 

Zakres zadań przewidzianych do realizacji w ramach prac zespołu roboczego,  

nie będzie wymagać ponoszenia innych kosztów niż wkład własny podmiotów 

uczestniczących w tym zespole, rozumiany jako wiedza i doświadczenie. 

 

W przypadku konieczności opracowania w procesie aplikowania o dofinansowanie 

dla projektu testującego niezbędnych ekspertyz prawnych lub innych dokumentów 

wymagających specjalistycznej wiedzy i uprawnień, Dolnośląski Wojewódzki Urząd 

Pracy poniesie koszty takich opracowań w pełnej wysokości. 

  

V. Oferta. 

 

1. Ofertę wraz z załącznikami oraz dodatkowymi oświadczeniami składa się w 

jednym egzemplarzu na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. 

Wraz z ofertą podmiot ubiegający się o objęcie roli Partnera Projektu Testującego – 

Dostawcy Usług składa:  

1) załącznik do oferty, o którym mowa w punkcie III.3 – obowiązkowo, jeśli nie 

jest podmiotem zwolnionym z jego sporządzenia; w jednym i podpisanym tak 

jak oferta egzemplarzu, 
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2) załącznik do oferty, o którym mowa w punkcie III.5 – fakultatywnie, 

3) oświadczenie o założeniu na potrzeby realizacji zadań Dostawcy Usług  

w Projekcie Testującym na terenie Dolnego Śląska oddziału/biura (nie dotyczy 

podmiotów, których siedziba znajduje się na terenie Dolnego Śląska), 

4) oświadczenia, o których mowa w punkcie III.7, 

5) trzy podpisane przez Oferenta egzemplarze porozumienia partnerskiego. 

2. Oferta wraz z załącznikami oraz porozumienie muszą być podpisane przez 

osobę lub osoby reprezentujące Oferenta na podstawie aktualnego wpisu  

w KRS lub CEIDG lub pełnomocnictwa. Nie wymaga się załączania kopii 

dokumentów rejestrowych do oferty. 

 

VI. Uzupełnianie ofert. 

 

1. W przypadku stwierdzenia braków w ofercie podmiot ubiegający się o objęcie 

roli Partnera Projektu Testującego – Dostawcy Usług zostanie wezwany pocztą 

elektroniczną do jej uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych.  

2. Zarówno wezwania do uzupełnienia oferty jak i jej uzupełnienie następuje 

drogą elektroniczną. 

3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie kierować wszystkie dotyczące 

oferty informacje, w tym ewentualne wezwania do jej uzupełnienia, na adres 

poczty elektronicznej wskazanej w ofercie osoby upoważnionej do kontaktu. 

4. Procedura uzupełniania ofert kończy się ostatecznie w dniu 18 maja 2018 roku 

o godzinie 15.00. Uzupełnienia i wszelkie inne dokumenty doręczone po tym 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

 

VII. Ocena ofert i wybór Partnera Projektu Testującego – Dostawcy Usług. 

 

1. Ocena ofert będzie dokonana przez pracowników Wydziału Rynku Pracy 

DWUP. 

2. Ocenie podlegać będą tylko i wyłącznie prawidłowo wypełnione lub 

uzupełnione we wskazanym terminie i zakresie, podpisane: 

a) oferta (formularz ofertowy), 

b) załączniki do oferty. 

3. Ocena ofert będzie prowadzona z zastosowaniem Formularza Oceny Oferty, 

który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

4. Ocena ofert będzie przebiegać dwuetapowo: etap I będzie mieć charakter 

formalny i polegający na potwierdzeniu, że Oferent spełnia wszystkie 

określone w niniejszym ogłoszeniu wymagania. II etap oceny będzie polegać 

na potwierdzeniu, że działalność Oferenta jest zgodna z celami partnerstwa.  

5. Z Oferentami, których oferty spełniają wszystkie określone w niniejszym 

ogłoszeniu wymagania, zawarte zostanie porozumienie partnerskie. 

6. Decyzja Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o zawarciu 

porozumienia partnerskiego z Oferentem lub o odmowie zawarcia takiego 
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porozumienia jest ostateczna, nie podlega procedurze odwoławczej  

w postępowaniu administracyjnym ani w postępowaniu sądowym. 

7. W ramach naboru Partnera Projektu – Dostawcy Usług prowadzonego na 

podstawie niniejszego ogłoszenia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

planuje pozyskanie co najmniej 1 Partnera. 

 

VIII. Zakres porozumienia partnerskiego. 

 

1. Porozumienie partnerskie zawarte przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  

z Partnerem Projektu – Dostawcą Usług obowiązuje tylko i wyłącznie  

w objętym nim zakresie, tj. współpracy w procesie aplikowania  

o dofinansowanie dla Projektu Testującego.  

 

Regulamin konkursu II etapu określi procedurę i możliwość udzielenia zlecenia na 

realizację usług społecznych:  

1) Partnerowi wyłonionemu w niniejszym postępowaniu z uwzględnieniem 

możliwości powołania konsorcjum złożonego z Partnerów, z którymi 

zostało zawarte porozumienie, 

2) podmiotowi wyłonionemu w ramach odrębnej procedury konkursowej 

lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

2. Jeśli konsorcjum, o którym mowa powyżej, nie powstanie, Zarządca Obligacji 

przeprowadzi konkurs zamknięty na pełnienie roli Dostawcy Usług  

w projekcie testującym, tj. ograniczony wyłącznie do podmiotów, z którymi 

zawarto porozumienia partnerskie na pełnienie roli Partnera Projektu 

Testującego – Dostawcy Usług, w którym kryteriami wyboru będą kryteria 

wskazane w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, tj.:  

1) wnoszone na rzecz organizacji projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne lub finansowe, 

2) deklarowany wkład partnera w realizację celów partnerstwa, 

3) doświadczenie partnera w realizację projektów o podobnym charakterze 

– doświadczenia w realizacji działań na rzecz osób bezrobotnych  

i korzystających z pomocy społecznej.  

 

IX. Informacje o Projekcie Testującym. 

 

Przewiduje się, że projekt testujący będzie realizowany na terenie wybranych gmin 

leżących w województwie dolnośląskim. 

Inne informacje o Projekcie Testującym oraz opracowanym modelu wdrażania 

obligacji społecznych w obszarze polityki rynku pracy będą udostępnione wyłącznie 

podmiotom, których Oferty zostaną wybrane do zawarcia porozumienia 

partnerskiego w uzgodnionym dwustronnie terminie.  
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X. Złożenie oferty. 

 

1. Oferty należy złożyć:  

1) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

 „OFERTA NA PARTNERA PROJEKTU TESTUJĄCEGO 

WDRAŻANIE OBLIGACJI SPOŁECZNYCH”; 

2) w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie 21 

dni od daty publikacji ogłoszenia o naborze na stronach internetowych 

Dolnośląskiego   Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.dwup.pl oraz 

www.dolos.dwup.pl; 

3) w sekretariacie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. 

Ogrodowej 5B, 58-306 Wałbrzych w dniach od poniedziałku do piątku   

w  godzinach od 7:30 do 15:30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  

2. W przypadku nadania ofert pocztą lub kurierem, muszą one wpłynąć do 

sekretariatu  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ciągu 21 dni od 

daty publikacji ogłoszenia o naborze na stronach internetowych DWUP 

(decyduje data wpływu). 

 

 

XI. Informowanie o przebiegu procedury naboru ofert i jej wynikach. 

1. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie  

o naborze zostanie opublikowany na  stronach internetowych DWUP 

www.dwup.pl oraz www.dolos.dwup.pl w terminie 7 dni roboczych od dnia 

zakończenia przyjmowania ofert, wskazanej w ogłoszeniu. 

2. Wyniki naboru – wykaz zawartych porozumień partnerskich zostanie 

ogłoszony poprzez publikację na stronach internetowych Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.dwup.pl oraz www.dolos.dwup.pl  

w terminie do 30 dni od daty kończącej przyjmowanie ofert w niniejszym 

postępowaniu konkursowym. 

3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dopuszcza w terminie późniejszym 

możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami celem zawiązania 

przez podmioty Oferentów konsorcjum, które obejmie rolę Partnera Projektu 

Testującego – Dostawcy Usług. 

 

XII. Postanowienia dodatkowe. 

 

1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

2. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do uczestników konkursu  

o uzupełnienie informacji zawartych w ofercie. 

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

http://www.dwup.pl/
http://www.dolos.dwup.pl/
http://www.dwup.pl/
http://www.dolos.dwup.pl/
http://www.dwup.pl/
http://www.dolos.dwup.pl/
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XIII. Wyjaśnienia i kontakt. 

 

We wszystkich sprawach związanych z prowadzonym naborem na Partnera Projektu 

– Dostawcę Usług osobami upoważnionymi do udzielania informacji i wyjaśnień są 

pracownicy Wydziału Rynku Pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: 

 

- pani Ewa Kapuścińska – ewa.kapuscinska@dwup.pl,  tel. 74 88 66 514 

- pan Piotr Lazar   – piotr.lazar@dwup.pl,   tel. 74 88 66 507. 
 

 


