
 
 

Korfantów, dnia 14.12.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW 

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. 
zm.), Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. ogłasza otwarty konkurs na nabór 
partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu 
„Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym 
ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” , którego 
finansowanie planowane jest ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 

 

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Opolskim Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. (Liderem projektu) oraz partnerami wybranymi w trybie 

otwartego naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. 

 

I. Cel partnerstwa: 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie, aplikowanie w konkursie oraz w przypadku uzyskania 

dofinansowania realizacja Projektu pt. Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług 

Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po 

przebytej chorobie wywołanej Covid-19 finansowanego ze środków REACT-EU w ramach RPO WO 

2014-2020. 

 

II. Zakres tematyczny partnerstwa: 

Planowany system usług rehabilitacyjnych dla pacjentów w województwie opolskim,  

w tym dla pacjentów po przebiegu COVID-19 stawia na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury szpitali, 

wyposażenie poradni diagnostycznych i zakładów rehabilitacji ambulatoryjnej w nowoczesny, 

niezbędny im sprzęt, koncentrację zasobów kadry medycznej w łańcuchu skoordynowanej opieki nad 

pacjentem oraz stawia w centrum systemu pacjenta - jego potrzeby i bezpieczeństwo. System zakłada 

podniesienie jakości wykonywania świadczeń rehabilitacyjnych we wszystkich dostępnych dotychczas 

warunkach ich świadczenia, tj. stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej i domowej, uzupełniając je 

o usługi rehabilitacji w trybie telemedycznym. 

W ramach partnerstwa realizowane będzie zadanie: Wyposażenie w sprzęt sieci placówek poradni 

rehabilitacyjnych świadczących również rehabilitację poCovidową o wartości 3 mln PLN. W związku z 

powyższym każdy z wybranych partnerów będzie miał możliwość doposażenia gabinetu rehabilitacji w 

sprzęt do wartości 150.000,00 zł, z gwarantowanym dofinansowaniem ze środków projektu na 

poziomie 90%. Wykaz sprzętu ujęto w załączniku nr 2.Wybrany partner zobowiązuje się do zawarcia 

polisy ubezpieczenia zakupionego sprzętu.  



 
Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera będzie przygotowanie wszelkiej niezbędnej 

dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu. 

 

III. Forma prawna partnera: 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z dnia 2021.04.16). 

 

IV. Warunki udziału w konkursie: 

O udział w konkursie może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, 

który spełnia następujące wymagania: 

1) prowadzi działalność w województwie opolskim, 

2) zajmuje się udzielaniem świadczeń medycznych z zakresu fizjoterapii, 

3) posiada obowiązującą na dzień złożenia oferty umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział 

w Opolu na udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii, 

4) zadeklaruje liczbę pacjentów, którym udzielone zostaną świadczenia medyczne (finansowane z NFZ) 

w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu, w tym po przebytej chorobie wywołanej Covid-19. 

 

V. Liczba partnerów: 

1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o. o. dokona wyboru 20 partnerów 

z uwzględnieniem kryterium geograficznego (powiaty Województwa Opolskiego) i kryterium liczby 

zakażeń COVID-19 w poszczególnych powiatach Województwa Opolskiego. W związku 

z powyższym dokona się wyboru wskazanej poniżej liczby partnerów w każdym powiecie, według 

kryteriów opisanych w punkcie VI ogłoszenia:  

 

Powiat namysłowski  1 partner 

Powiat kluczborski   2 partnerów 

Powiat oleski   1 partner 

Powiat brzeski   1 partner 

Powiat opolski   2 partnerów 

Powiat Opole miasto  3 partnerów 

Powiat strzelecki   2 partnerów 

Powiat nyski   3 partnerów 

Powiat prudnicki   1 partner 

Powiat krapkowicki   1 partner 

Powiat głubczycki   1 partner 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 2 partnerów 

 

2. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie w danym powiecie nie wpłynie żadna oferta lub 

oferty, które wpłynęły zostały odrzucone jako niespełniające wymogów naboru lub złożone oferty 



 
otrzymały 0 punktów, dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentami i naboru partnerów 

z innych powiatów. 

 

VI. Kryteria wyboru: 

1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. przyzna punkty według kryteriów 

uwzględniających zgodność potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowany wkład 

potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenie w realizacji projektów o 

podobnym charakterze: 

A. Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2021 wyrażona w punktach (0 pkt, 

15 pkt, 30 pkt): 

- do 60.000 punktów – 0 pkt; 

- powyżej 60.000 – 120.000 punktów – 15 pkt; 

- powyżej 120.000 punktów – 30 pkt. 

B. deklarowana liczba pacjentów, którym udzielone zostaną świadczenia medyczne (finansowane z 

NFZ) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu (0 pkt, 5 pkt, 10 pkt.): 

- od 0 do 19 pacjentów – 0 pkt 

- od 20 do 150 pacjentów – 5 pkt 

- powyżej 150 pacjentów – 10 pkt. 

C. deklarowana liczba pacjentów (w ramach ilości wskazanej w ramach kryterium B) po przebytej 

chorobie wywołanej Covid-19, którym udzielone zostaną świadczenia medyczne (finansowane z 

NFZ) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu (0 pkt, 5 pkt, 10 pkt, 15 pkt, 20 pkt.): 

- poniżej 2 pacjentów – 0 pkt 

- od 2 do 5 pacjentów – 5 pkt 

- od 6 do 10 pacjentów – 10 pkt 

- od 11 do 15 pacjentów – 15 pkt 

- powyżej 15 pacjentów – 20 pkt 

D. warunki udzielania świadczeń medycznych – dostępność pacjentów do świadczeń - wymagane 

minimum 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (0 pkt, 10 pkt, 20 pkt), 

- udzielanie świadczeń przez mniej niż 6 godzin dziennie – 0 pkt 

- udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 6 godzin dziennie - 10 pkt,  

- udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 6 godzin dziennie, nie krócej niż do godziny 18.00 – 20 

pkt. 

E. Zapewnienie udzielania świadczeń medycznych przez specjalistę fizjoterapii (równoważnik co 

najmniej ¼ etatu) (0 pkt lub 20 pkt.): 

- brak zatrudnienia – 0 pkt. 



 
- deklarowane zatrudnienie – 20 pkt. 

F. Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów – programów polityki zdrowotnej 

współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich (0 pkt, 10 pkt) 

- brak doświadczenia – 0 pkt 

- posiadane doświadczenie – 10 pkt 

2. Maksymalna liczba punktów – 100. 

3. Suma przyznanych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej dla danego powiatu. 

4. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu w rankingu danej oferty 

decydować będzie wyższa wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2021 

 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej, wg wzoru 

Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera 

i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 

3. Oferta, w tym wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez 

osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą 

reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego 

pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. 

czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią 

imienną). 

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę 

 

VIII. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) Ofertę sporządzoną zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1, 

2) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go 

reprezentujących, 

3) Kopię aktualnej umowy z NFZ. 

4) oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną - załącznik nr 3. 

 

IX. Sposób wyboru oferty 

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które w wyniku zsumowania punktów uzyskanych w 

poszczególnych kryteriach otrzymają najwyższą liczbę punktów (każdy powiat oceniany będzie 

odrębnie) oraz odpowiadające wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu. 



 
 

X. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Oferta złożona w konkursie, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 

konkursu bez dokonania wyboru partnera. 

 

XI. Termin i sposób składania ofert 

1) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia konkursu 

o naborze partnerów na stronie internetowej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z 

o.o., tj. w terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. do godziny 12:00 ” 

2) Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail w pliku 

zabezpieczonym przed edycją np. pdf na adres: zamowieniapubliczne@ocr.pl (decyduje data wpływu) 

Prosimy oznaczyć ofertę w temacie wiadomości: „Nabór partnera do projektu „Rehabilitacja Covid” 

lub przesłać na adres: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. 

Wyzwolenia 11, Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: OFERTA „Nabór partnera do 

projektu „Rehabilitacja Covid” 

3) Oferty, które wpłyną wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania 

ofert, Komisja Konkursowa przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

 

XII. Wybór Partnera i sposób ogłoszenia 

1. Opolskie Centrum Rehabilitacji wybierze 20 ofert najkorzystniejszych na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w niniejszej ogłoszeniu. 

2. Informacje o złożonych ofertach oraz o wynikach naboru zamieszczone zostaną na stronie 

www.bip.ocr.pl . 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

- podpisania umowy z kandydatami, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione, 

- unieważnienia naboru bez podania przyczyny 

2. W przypadku unieważnienia naboru Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem 

swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi 

odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 



 
3. Po ogłoszeniu wyników naboru z wybranymi partnerami zostanie podpisana umowa regulująca 

szczegółowe warunki współpracy, rolę Lidera i poszczególnych partnerów przy przygotowaniu 

i realizacji Projektu. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy z wybranym w wyniku 

naboru partnerem, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.  dopuszcza możliwość 

zawarcia umowy z innym podmiotem, według warunków i kryteriów opisanych w punktach V i VI. 

5. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować do: 

Pani Anna Kłonowska 

 e-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl 

6. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o może na każdym etapie wezwać 

oferentów do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz  do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o zastrzega sobie prawo do 

nierozpatrywania ofert niekompletnych bądź otrzymanych po terminie. 

 

XIV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w niniejszym konkursie na 

nabór partnera, ogłoszonym przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o., 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, NIP: 7531567625, tel. ( +48 77 43 44 005), e-mail: ocr@ocr. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a. Po dokonaniu rekrutacji dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że 

proces rekrutacji, wobec osoby/podmiotu, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Po 

zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia weryfikacji 

formalnej oraz oceny merytorycznej Oferty. 

4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie 

przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, którego konkurs dotyczy. 

5. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez 

Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, tj. 

informatykom i serwisantom programów komputerowych, instytucjom kontrolującym, Instytucjom 

Pośredniczącym itp.  

6. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich danych 



 
osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych.  

7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, do momentu 

zakończenia procesu rekrutacji. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu 


