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Regulamin 

zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach 
społecznych w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie.   

z dnia 30.IX.2022 r. 

 

Słowniczek: 

1. Zamawiający, zwany również OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, który zamawia na rzecz 
Korzystającego produkty/usługi u Wykonawcy. 

2. Wykonawca – podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS) 
spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie                    
„OWES Ja-Ty-My” par. 2 pkt. 17 i 19 realizujący na zlecenie Zamawiającego zamówienie z 
katalogu zakupów określonych w ust. 10 Regulaminu, na rzecz Korzystającego.  

3. Korzystający – osoba, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, na rzecz którego Wykonawca 
realizuje zlecenie zamówione przez Zamawiającego. Korzystający otrzymuje 
produkty/usługi nieodpłatnie. 

4. Projekt „OWES Ja-Ty-My”  realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-
My  z siedziba w Łodzi 90-558, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 na podstawie 
umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy RPLD.09.03.01-10-0004/20-00 z dnia 19 lutego 
2021 roku obejmujący swym zasięgiem subregion II województwa łódzkiego, tj. powiat 
brzeziński, kutnowski, łowicki, poddębicki, skierniewicki, m. Skierniewice, zgierski.  

§1 

1. Wykonawcami  instrumentu wsparcia są podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym 
przedsiębiorstwa społeczne (PS), zarejestrowane na terenie subregionu II woj. łódzkiego, 
tj. powiat brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, m. Skierniewice, 
zgierski. 

2. Dopuszcza się udział PES/PS spoza obszaru subregionu, o którym mowa w ust. 1, o ile są 
uczestnikami projektu. 

3. Operatorem instrumentu jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My prowadzący 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

4. Instrument jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Podstawą do jego uruchomienia jest pismo o sygn.  DZF-
VI.6510.1.2022 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wsparcia z Funduszy 
Europejskich na poziomie regionalnym dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy 
w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

5. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES/PS, 
na rzecz Korzystających, którzy spełniają warunki wymienione art. 2. ustawy z dnia 12 
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marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa wraz z aktualizacjami  tj. a) są obywatelami/ obywatelkami Ukrainy, 
przybyłymi legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 
2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) są 
dziećmi urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą 
określoną w zdaniu pierwszym. 

6. Korzystający jest zamieszkały na terenie subregionu II, tj. powiat brzeziński, kutnowski, 
łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, m. Skierniewice, zgierski.  

7. Łączna kwota przeznaczona przez OWES na zakupy wynosi 136 363,64 zł brutto. 
Maksymalna kwota o jaką może ubiegać się PES/PS wynosi 40 000,00 brutto zł (obliczana 
jest na podstawie iloczynu liczby osób Korzystających, w tym również małoletnich i kwoty 
1.000 zł), jednak w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej w wysokości nie wyższej niż 30% 
zamówienia celem wzmocnienia płynności finansowej Wykonawcy. 

9. Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie.  
10. Zakupy produktów i usług od PES/PS mogą obejmować: 

a) przekazanie posiłków, 
b) udostępnienie bazy noclegowe, 
c) opiekę nad dziećmi do lat 3, 
d) opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, 
e) usługi opiekuńcze nad osobami starszymi/zależnymi, 
f) opiekę i adaptację osób z niepełnosprawnością, 
g) usługi rehabilitacyjne, 
h) usługi terapeutyczne i psychologiczne, 
i) organizację świetlic dla dzieci w wieku szkolnym, 
j) wykonywanie prac tj. rozmieszczanie łóżek, przygotowywanie baz dla Korzystających, 
k) prace porządkowe, prace proste, 
l) transport osób, 
m) transport towarów, 
n) integracja ze społecznością lokalną, 
o) organizacja czasu wolnego,  
p) udostępnianie powierzchni magazynowej np. na potrzeby dystrybucji żywności, 

środków rzeczowych wsparcia dla Korzystających, 
q) usługi w zakresie prania, 
r) szkolenia i kursy, w tym z zakresu języka polskiego,  
s) przekazanie pomocy materialnej, niezbędnej do codziennego funkcjonowania,  
t) prowadzenie punktu informacyjnego w siedzibie podmiotu, 
u) poradnictwo wspierające adaptację Korzystających, 
v) pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe, 
w) Inne, uzasadnione potrzebami Korzystających. 

Tryb zakupu produktów i usług od PES/PS 
 

11. PES/PS będący potencjalnym Wykonawcą, dostrzegając potrzeby Korzystających, 
spełniających warunki, o których mowa w ust. 5 Regulaminu, ustala zapotrzebowanie na 
usługę lub produkt z kategorii wskazanej w ust. 10 Regulaminu, i składa propozycję – 
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pomysł na zamówienie do OWES na wzorze formularza (załącznik nr 1) załączonego 
do Regulaminu.  

12. Wykonawca gromadzi dokumentację związaną z wykonaniem zlecenia, tj. potwierdzenie 
realizacji zamówienia (zał. 2.1 lub 2.2 do Regulaminu). 

13. Przy realizowaniu powyższych działań OWES i Regionalne Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi będą współpracować w zakresie wymiany informacji o zapotrzebowaniu 
na produkty/usługi, o których mowa w ust. 10.  

14. Wdrożenie mechanizmu pomocowego dla PES/PS odbywa się z uwzględnieniem  zasady 
konkurencyjności/PZP w ramach zamówień niezbędnych do pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

15. Nabór PES/PS –propozycji – pomysłów na zamówienie od potencjalnych Wykonawców - 
będzie trwał od 07.10.2022r. od godz. 8.00 (liczy się data i godzina wpływu na skrzynkę 
pocztową Zamawiającego) do wyczerpania puli środków.  

16. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności składania – zamawiający rozpatrzy kolejne 
rodzajowo różne propozycje – pomysły na zamówienie według kolejności złożenia, do 
wyczerpania puli środków. Wypełniony załącznik nr 1 wraz z potwierdzeniem 
zapotrzebowania należy dostarczyć w formie elektronicznej (skan/zdjęcie wypełnionych i 
podpisanych dokumentów) na adres owes@wsparciespoleczne.pl, w tytule maila należy 
wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY UKRAINA OWES. 

17. Do sfinansowania zostaną skierowane zamówienia, które spełnią następujące kryteria:  
a) PES/PS złożył maksymalnie 1 zamówienie, 
b) Zamówienie zostało złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do Regulaminu.  
c) PES/PS kwalifikuje się podmiotowo i terytorialnie do uzyskania wsparcia, 
d) Łączna kwota usług i produktów/towarów wskazanych w zamówieniu odpowiada 

zapisom pkt 6 Regulaminu.  
e) Wydatki przewidziane w zamówieniu są zgodne z katalogiem stanowiącym ust. 10 

Regulaminu.  
f) PES/PS korzysta ze wsparcia OWES (tj. jest uczestnikiem Projektu). 

 
18. Ocena zamówień będzie prowadzona na bieżąco, w miarę napływania zgłoszeń. Informacje 

o odmowie lub przyznaniu dofinansowaniu  PES/PS otrzyma drogą elektroniczną w ciągu 
do 14 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. 

19. Zamawiający może zrezygnować z realizacji  propozycji – pomysłu na zamówienie w każdej 
chwili bez podawania podstaw. 

20. Faktury za usługę zgłoszoną w zamówieniu usługi/produkty powinny wpłynąć 
do Zamawiającego nie później niż 15 grudnia 2022 r.  

21. Usługa zostanie uznana za rozliczoną na podstawie oryginałów dokumentów lub 
ich elektronicznej wersji w postaci skanów. 

22. Niniejszy konkurs stanowi także element procedury rozeznania rynku w związku 
z zamówieniem usług o których mowa w pkt. 10. 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.IX.2022 r. OWES zastrzega możliwość zmiany 
postanowień Regulaminu bez podania przyczyny. Zaktualizowana wersja Regulaminu 
zostanie zamieszczona na stronie OWES.  

 


