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Aktualizacja nr 21 

Procedura zakupu produktów i usług  

w przedsiębiorstwach społecznych (PS)/podmiotach ekonomii społecznej (PES) 

w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 
(definicja PS i PES rozumiana zgodnie z definicją zawartą w 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. Instrument wsparcia skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych (PS)/podmiotów ekonomii 

społecznej (PES) działających na terenie subregionu północnego województwa opolskiego tj. 

powiatach: kluczborskim, oleskim, namysłowskim i brzeskim.   

2. Operatorem instrumentu jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego 

prowadzony przez PROFES Spółdzielnię Socjalną.  

3. 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 2014-20202. 

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

w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną 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 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
 Aktualizacja wzoru analizy sytuacji ekonomicznej w PES/PS spowodowanej sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 

2
 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) oraz czasowego zawieszenia 
stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 – pismo z dn. 22 kwietnia 2020 roku (DZF-
VI.7510.5.2020.IS). 
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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. 

5. OWES we współpracy z ROPS określa/zbiera zapotrzebowanie na produkty/usługi służące 

przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 oraz wspiera poprzez zlecanie wykonania konkretnego 

działania poszczególne podmioty uwzględniając ich bieżącą sytuacje ekonomiczną i finansową, 

kierując się przeprowadzoną analizą.  

6. Analiza sytuacji ekonomicznej PS/PES ważna jest 3 miesiące. W pierwszej kolejności wsparte 

zostaną PS/PES najbardziej zagrożone upadłością. W przypadku, gdy dwa PS/PES będą w takiej 

samej sytuacji finansowej zamówienie może zostać podzielone. Zamówienie produktów/usług 

poprzedzone zostanie złożeniem zapytania o wykonanie do PS/PES produktu/usługi.  

7. W pierwszej kolejności wyprodukowane produkty, wykonane usługi przez PS/PES kierowane będą 

do instytucji działających na terenie subregionu północnego, w przypadku braku zapotrzebowania 

będą wspierane instytucje znajdujące się poza obszarem subregionu. 

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

konkurencyjności/PZP w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-193. 

Potwierdzeniem wykonania jest protokół. Cena za usługę/produkty jest ceną rynkową, natomiast 

w przypadku cateringu ceną zawartą w Taryfikatorze maksymalnych, dopuszczalnych cen 

towarów i usług typowych. 

9. Produkty i usługi zakupione od PS/PES będą przekazywane nieodpłatnie.  

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

  

                                                 
3
 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) 
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ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ W PES/PS SPOWODOWANEJ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ 
SPOWODOWANĄ COVID-19 

 

Nazwa PES/PS  

Adres  

Nip  

Regon  

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny 
etat na dzień 31.03.2021r. 

 

Czy pracownicy PES/PS korzystali  
z urlopów bezpłatnych? 

□ TAK, ile osób: ……………………………..……………. 

□ NIE 

Czy PES/PS dokonało zwolnień z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 
przeprowadzonych w 2020 roku? 

□ TAK, ile osób: ……………………………..……………. 

□ NIE 

Czy PES/PS korzystało z form wsparcia  
w ramach Tarczy Antykryzysowej? 

□ TAK, jakich: ………………………………………………. 

□ NIE 

Określenie spadku obrotów w PES/PS: 
spadek obrotów może być wykazany dla 
dowolnego miesiąca po 01.02.2020r.  
w porównaniu do poprzedniego miesiąca 
lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku 
(np. kwiecień 2020r. powinien być 
porównany z marcem 2020r. lub kwietniem 
2019r.) bądź obliczony jako stosunek 
obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 
01.01.2020r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia analizy sytuacji ekonomicznej, w 
porównaniu do obrotów z miesiąca 
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 
kolejno po sobie następujących dni 
kalendarzowych, w przypadku gdy okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego 
(Należy wykazać wartość obrotów  
w porównywanych miesiącach) 

 

Ile wyniósł spadek obrotów? □ 0 – 15% 

□ 15% - 30% 

□ powyżej 30% 

Uwagi: 
(Należy wskazać inne czynniki określające 
obecną sytuację finansową  
i ekonomiczną, które nie zostały wykazane w 
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pozostałej części formularza np. informacje o 
utrzymaniu miejsc pracy w perspektywie 
przyszłego kwartału) 

Proszę o zadeklarowanie możliwych do 
świadczenia usług/produktów: 

□ szycie maseczek ochronnych 

□ produkcji przyłbic 

□ catering (przygotowanie i dostarczenie) 

□ środki higieniczne (dezynfekujące), środki ochrony 

osobistej 

□ usługi sprzątające (ozonowanie, usługi czyszczenia, 

odkażania budynków i przestrzeni publicznych) 

□ usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób, które 

dotychczas były objęte opieką w instytucjach 

(placówkach całodobowych i dziennych) lub 

wymagających takiej opieki w związku z sytuacją 

epidemiologiczną w kraju 

□ organizacja i wynajem miejsc całodobowych  

z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny,  

a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych 

służb społecznych 

Prosimy o wskazanie rodzaju prowadzonej 
działalności, PKD, możliwości produkcyjnych 
oraz organizacyjnych podmiotu: 

 

 
 
 
      …………………………..……………………………………………………………. 
      (podpis osób upoważnionych do reprezentowania PES/PS) 
 
 

Wypełnia pracownik OWES: 
Czy PES/PS znajduje się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej umożliwiającej zlecanie 

usług/produktów? 

□ TAK 

□ NIE 

Uwagi: 

 

 

 

 
 
 

…………………………..……………………………………………………………. 
               (data i podpis osoby weryfikującej analizę) 
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ZAPYTANIE O ZAKUP USŁUGI/PRODUKTU 

 
 

Nazwa PES/ PS do którego złożono zapytanie 

o zakup usługi/produktu 

 

Rodzaj usługi/produktu  

Specyfikacja usługi/produktu 

(jeśli dotyczy) 

 

Ilość sztuk  

Cena za sztukę  

Termin wykonania   

Termin dostarczenia   

Miejsce przekazania produktów/usług 

(pełna nazwa i adres) 

 

Miejsce dostarczenia produktów/usług  

Czy PES/PS dostarczy produkty/usługi 

zgodnie z miejsce wskazanym  

w niniejszym zapytaniu? 

□ TAK 

□ NIE 

Czy PES/PS przyjmuje wykonanie usługi □ TAK 

□ NIE 

Uwagi: 

 

 

Data i podpis PES/PS  

 

 

 

 
 
 
 

WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA 
Data  

Zatwierdzam niniejsze zlecenie □ TAK 

□ NIE 

Podpis Zleceniodawcy  
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PROTOKÓŁ 
nieodpłatnego przekazania produktów lub usług związanych  

z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19  
 

Nazwa podmiotu, do którego przekazano 

usługi/ produkty związane z przeciwdziałaniem 

skutkom wystąpienia COVID-19 

 

 

 

Adres podmiotu, któremu przekazano usługi/ 

produkty 

 

Nr telefonu do kontaktu 
 

E-mail 
 

Potwierdzam odbiór następujących usług/produktów: 

lp. nazwa ilość 

  
 

  
 

  
 

Oświadczam, że: 

1. Wyżej wskazane usługi/produkty otrzymałem nieodpłatnie 

2. Wyżej wskazane usługi/produkty wykorzystane zostaną do przeciwdziałania skutkom 

wystąpienia COVID-19 

3. Do przekazanych usług/produktów nie wnoszę zastrzeżeń 

Data i podpis podmiotu, któremu 
przekazano usługi/produkty 

 
 

Data i podpis PES/PS, które 
zrealizowało usługę/wykonało 

produkty 

 

Data i podpis podmiotu 
przekazującego usługi/produkty 

 

 


