Regulamin
zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej
w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19
1. Instrument wsparcia skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw
społecznych działających na terenie subregionu elbląskiego tj. powiaty: braniewski, Elbląg, elbląski,
iławski, ostródzki.
2. Operatorem instrumentu jest Stowarzyszenie ESWIP prowadzące Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej (OWES) w Elblągu.
3. Instrument jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Podstawą do jego uruchomienia 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.
4. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES, będących
w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne
podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
5. Podstawą dla uruchomienia działań przez OWES jest komunikat o czasowym zawieszeniu niektórych
zapisów 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.
6. Zakupy produktów i usług są w pierwszej kolejności dokonywane od PES, które są w trudnej sytuacji
i najbardziej ucierpiały z powodu pandemii COVID-19 oraz nie mają lub mają ograniczone możliwości
korzystania z instrumentów wsparcia przewidzianych w art. 15zzb/15zze. ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
7. Łącza kwota przeznaczona przez OWES na zakupy wynosi 120.000 zł, co stanowi średnio 25 tys.
na każdy powiat w subregionie elbląskim. Natomiast średnia wartość pojedynczego zakupu będzie
wynosić do 6.000 zł. OWES dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej w wysokości nie wyższej niż
30% zamówienia celem wzmocnienia płynności finansowej wykonawcy zamówienia.
8. Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie. Ich odbiorcami będą podmioty
(instytucje, podmioty ekonomii społecznej), które je przeznaczą dla:
a) swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19
b) osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób
z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, dzieci wcześniej korzystających
z darmowych posiłków w szkołach i innych grup w zależności od potrzeb.
Instrument ma za zadanie wsparcie sektora ekonomii społecznej, stąd w pierwszej kolejności wsparcie
będzie kierowane do podmiotów działających aktywnie na rzecz rozwoju i wzmacniania potencjału
ekonomii społecznej.
9. Zakupy produktów i usług od PES mogą dotyczyć:
a) 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 podmiotom oraz jednostkom

organizacyjnym pomocy społecznej i służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz
przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
b) zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES
i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy
zastępczej, systemu oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
c) zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES
i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID19 (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);
d) 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 podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym
pomocy społecznej i służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom
wystąpienia COVID-19;
e) 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;
f) organizacji i wynajmu 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;
g) zamówienia usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
h) 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.
10. Zakup produktów i usług od PES odbywa się w dwóch wariantach:
a) Podmiot, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu, zgłasza się do OWES ze wskazaniem jakich
produktów lub usług potrzebuje. OWES identyfikuje PES, który może zrealizować zamówienie, a
następnie PES dostarcza bezpośrednio do podmiotu zamówione produkty lub usługi,
b) PES będący potencjalnym realizatorem zamówienia, dostrzegając potrzeby w społeczności lokalnej,
zgłasza się do podmiotu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu, a następnie ustala jego
zapotrzebowanie i dostarcza zamówienie.
11. W celu identyfikacji zasobów i potrzeb lokalnych związanych z zakupami produktów i usług PES
niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19, OWES będzie konsultował się, w miarę potrzeb, z
powiatowymi koordynatorami do spraw wsparcia osób potrzebujących, zespołami ds. ekonomii
społecznej oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie skutkom COVID-19.
12. PES będący realizatorem zamówienia, gromadzi dokumentację związaną z jego wykonaniem
tj. zlecenie zamówienia (zał. 1 do regulaminu) i potwierdzenie realizacji zamówienia (zał. 2 do
regulaminu).
13. Wdrożenie mechanizmu pomocowego dla PES/PS odbywa się z wyłączeniem zasady
konkurencyjności/PZP w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
14. Regulamin może być aktualizowany w miarę potrzeb przez OWES.

