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PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTÓW I USŁUG  

W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 

W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19 

 

1. Instrument skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw 

społecznych (PS), działających na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego, obejmującego powiaty: rybnicki, wodzisławski, 

raciborski, M. Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory.  

2. Instrument jest współfinansowany 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 2014-20201 oraz 

Rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 maja 2020 roku2. 

3. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES/PS, będących  

w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-193, które zostaną następnie wykorzystane 

przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom 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 

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); 

 
1 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) 
2 Rekomendacje dotyczące koordynacji działań wspierających funkcjonowanie instytucji pomocowych i podmiotów 
ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19; Pismo DES-I.551.30.2020.JSZ 
3 Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie mechanizmu zakupowego OWES z dn. 
03.06.2020 r. 
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• 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. 

4. Do zadań OWES należy:  

1) diagnozowanie możliwości PES/PS w dostarczeniu zamówień na rzecz instytucji i osób 

wskazanych w pkt. 3, 

2) określanie szczegółowych zasad udzielania wsparcia PES/PS poprzez zakup towarów 

i usług wymienionych w pkt. 3 oraz nieodpłatne przekazywanie ich instytucjom 

i osobom wskazanym w pkt. 3, we współpracy z ROPS, 

3) badanie możliwości powołania partnerstw, konsorcjów lub innych form 

organizowania doraźnej współpracy umożliwiającej realizację zamówień,  

4) doradzanie podmiotom na etapie przygotowania i realizacji zamówień oraz 

poszukiwania partnerów do ich realizacji, 

5) udzielanie zamówień PES/PS preferując podmioty, które znajdują się  

w najtrudniejszej sytuacji, co oznacza, że w pierwszej kolejności zamówienia są 

udzielane tym podmiotom, u których spadek przychodów np. w miesiącu 

poprzedzającym przyznanie zlecenia był najwyższy, 

6) diagnozowanie potrzeb lokalnych instytucji i osób wskazanych w pkt. 3, 

7) w przypadku zamiaru skierowania wsparcia do instytucji wskazanych w pkt. 3 

znajdujących się na liście instytucji, które otrzymały już wsparcie w ramach projektów 

realizowanych przez ROPS Województwa Śląskiego, w celu uniknięcia zdublowania 

wsparcia, OWES zwraca się do ROPS-u z prośbą o weryfikację jego zakresu, 

8) w przypadku zamiaru skierowania wsparcia do instytucji i osób wskazanych w pkt. 3 

znajdujących się na obszarze innego subregionu, OWES zwraca się z prośbą 
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o weryfikację do ROPS oraz do OWES właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 

instytucji, 

9) sporządza listę PES/PS, które chcą upowszechnić swoją ofertę produktów lub usług 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i przekazuje do ROPS-u, 

10) OWES sporządza rejestr udzielanych zamówień, zawierający informację o wspartych 

PES/PS, instytucjach pomocowych lub innych instytucjach realizujących usługi 

społeczne, które otrzymały wsparcie, a także o rodzaju wsparcia zgodnie 

z załącznikiem. Rejestr jest przekazywany do ROPS-u. 

5. OWES analizuje potrzeby podmiotów pomocowych na podstawie zgłoszonego  zapotrzebowania 

(zgodnie z Załącznikiem nr 1), a następnie dokonuje wyboru podmiotu, który zrealizuje ww. 

zapotrzebowanie w oparciu o złożone przez PES/PS wnioski i oferty cenowe (zgodnie  

z Załącznikiem nr 2 i 3). Przy wyborze realizatora uwzględniona zostanie skala potrzeb, 

przedmiot zamówienia oraz możliwości podmiotów ekonomii społecznej.  

6. Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie, na podstawie protokołu 

(Załącznik nr 4). 

7. Wdrożenie mechanizmu pomocowego dla PES/PS odbywa się z wyłączeniem zasady 

konkurencyjności/PZP w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom 

COVID-194. Potwierdzeniem wykonania jest protokół wykonania zamówienia. Cena za 

usługę/produkty jest ceną rynkową. 

8. Procedura może być aktualizowana i zmieniana w miarę potrzeb przez OWES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 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) 


