Procedura zakupu produktów i usług
w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych)
w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

1. Instrument wsparcia skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym
przedsiębiorstw społecznych (PS), działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Operatorem instrumentu jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)prowadzony
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” realizujący na terenie subregionu I tj
powiatu nakielskiego, bydgoskiego, tucholskiego, sępoleńskiego oraz Miasta Bydgoszczy projekt pt.
„Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”, współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 9. Solidarne
społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.1. Rozwój
podmiotów sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P)).
3. Podstawą do uruchomienia instrumentu jest czasowe zawieszenie części oraz wprowadzenie
nowych form wsparcia w ramach Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 1 oraz
Rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 maja 2020 roku2.
4. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług służących
przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 od PES, znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie
wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:


zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek
ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia,
placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty,
innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych
uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;



zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków)
świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek
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Rekomendacje Ministra Funduszy i Polityki regionalnej dot. wdrożenia w projektach OWES mechanizmu wsparcia PES i PS,
poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem
skutkom wystąpienia COVID-19; Pismo MFiPR z 19 kwietnia 2020 roku (DZF-VI.7610.28.2020.ŁM)
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Rekomendacje dotyczące koordynacji działań wspierających funkcjonowanie instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii
społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19; Pismo DES-I.551.30.2020.JSZ

całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;


zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych
przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z
wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom
korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w
miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom
potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);



zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony
osobistej i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom
całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w
działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.



zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności
usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w
instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w
związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla
pracowników realizujących usługi;



organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie
kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z
przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;



zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;



oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania
mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja,
dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi
stanu epidemii.
5. OWES przy realizowaniu powyższych działań współpracują z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Toruniu (ROPS) w zakresie wsparcia dla instytucji całodobowego pobytu oraz innych
podmiotów świadczących usługi w miejscu zamieszkania dotkniętych skutkami wystąpienia
COVID-19.

6. Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie.
7. Przy realizowaniu powyższych działań OWES i ROPS w Toruniu zobowiązane są do współpracy,
w tym przede wszystkim:
1) tworzą bazę informacji, z której można korzystać przy poszukiwaniu i wyborze wykonawcy
– podmiotu ekonomii społecznej, do realizacji zamówienia,

2) analizują potrzeby podmiotów pomocowych i decydują: kto, co i kiedy dostarcza
poszczególnym instytucjom, uwzględniając wsparcie dystrybuowane przez KujawskoPomorski Urząd Wojewódzki, możliwości finansowe w ramach środków z PO WER i RPO,
skalę potrzeb, przedmiot zamówienia, możliwości PES.
8. Do zadań ROPS należy:
1) diagnoza potrzeb instytucji pomocowych na poziomie województwa, monitorowanie,
czy te instytucje zgłaszają nowe potrzeby oraz bieżąca koordynacja całości wsparcia
współfinansowanego z EFS w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
2) współpraca z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie wymiany
informacji związanych z działaniami uruchomionymi w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19,
3) współpraca w zakresie dystrybucji wsparcia z OWES, analizy potrzeb oraz decyzji kto,
co i kiedy dostarcza poszczególnym instytucjom,
4) prowadzenie we współpracy z OWES rejestru udzielonego wsparcia w ramach
wszystkich działań w województwie podjętych w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
9. Do zadań OWES należy:
1) przekazywanie na bieżąco informacji o zakresie udzielonego wsparcia, w tym
zestawienia instytucji, które otrzymały wsparcie zgodnie z pkt. 4 oraz listę wspartych
PES,
2) diagnoza możliwości PES w dostarczeniu zamówień na rzecz instytucji pomocowych,
3) badanie możliwości powołania partnerstw, konsorcjów lub innych form organizowania
doraźnej współpracy umożliwiającej realizację zamówień (współpraca ta może być
nawiązywana także z tradycyjnymi przedsiębiorstwami),
4) doradzanie PES na etapie przygotowania i realizacji zamówień oraz poszukiwania
partnerów do ich realizacji,
5) finansowanie ze środków projektu, wskazanego w pkt. 2, zakupów produktów i usług,
o których mowa w pkt. 4.
10.
OWES we współpracy z ROPS określa zakres wsparcia poszczególnych PES
uwzględniając bieżącą sytuację podmiotu, kierując się wiedzą i doświadczeniem doradców
zatrudnionych w OWES, którzy na co dzień pracują z podmiotami.
11.ROPS we współpracy z OWES określa zakres wsparcia poszczególnych instytucji pomocowych
uwzględniając bieżącą sytuację podmiotu. Zwracając się o wsparcie, instytucja pomocowa winna
mieć na uwadze zakaz podwójnego finansowania, tj. przeanalizować sytuację, w której ten sam
wydatek w części lub w całości zostanie lub może zostać sfinansowany ze środków pochodzących
z co najmniej jednego funduszu, programu, instrumentu, czy inicjatywy wspieranej przez środki

publiczne, w tym środki Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności możliwych zakupów w
ramach realizowanych przez daną instytucję pomocową projektów RPO WK-P. Stosowna
deklaracja instytucji w tym zakresie winna się znaleźć w prośbie o wsparcie, np. w ankiecie on-line
dotyczącej potrzeby wsparcia dostępnej na stronie es.rops.torun.pl oraz w protokole
nieodpłatnego przekazania przez PES/PS produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem
skutkom wystąpienia COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.
12.Dopuszcza się możliwość wsparcia grupy docelowej spoza subregionu właściwego dla OWES.
Wsparcie to odbywa się w porozumieniu z OWES z danego subregionu.
13.Wdrożenie mechanizmu pomocowego dla PES odbywa się z wyłączeniem zasady
konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 3 .
Potwierdzeniem wykonania jest protokół wykonania zamówienia. Cena za usługę/produkty jest
ceną rynkową.
14.Procedura może być aktualizowana i zmieniana w miarę potrzeb zgłaszanych przez OWES lub
ROPS.
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możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku
z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19); Pismo MFiPR z 31 marca 2020 roku (DKF-IV.7517.17.2020)

