
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: 
PROWADZENIE OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA REPATRIANTÓW 

Ogłoszenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji o otwartym konkursie ofert zostało 
zamieszczone w dniu 24 listopada 2017 r. w Biuletynie Informacji l Publicznej MSWiA na stronie: 
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25101,Otwarty-konkurs-ofert-pn-
quotProwadzenie-osrodka-adaptacyjnego-dla-repatriantow.html a w dniu 29  listopada 2017r. 
dodatkowo ogłoszenie opublikowano w prasie o zasięgu ogólnopolskim Nasz Dziennik.  

Zgodnie z ogłoszeniem, zadanie miało dotyczyć działań realizowanych w okresie  do 6 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy i obejmować w szczególności:  

1. zakwaterowanie repatriantów w pomieszczeniach odpowiednim do właściwości osobistych osób 
umieszczonych w ośrodku, w szczególności wieku, płci i stanu zdrowia;  

2. całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym jeden posiłek gorący, oraz napoje;  

3. całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń umożliwiających samodzielne przygotowanie 
posiłku;  

4. całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych;  

5. środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone dla osób 
małoletnich;  

6. możliwość wykonywania na własny koszt, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - na koszt 
ośrodka połączeń telefonicznych przy użyciu urządzeń pozostających na wyposażeniu ośrodka, w tym 
z telefaksu;  

7. bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu;  

8. możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych oraz w zajęciach 
umożliwiających poznanie historii, tradycji i zwyczajów polskich, a także w kursach języka polskiego i 
kursach zawodowych.  

Zadanie miało zostać zrealizowane w formie umowy cywilno-prawnej.  

Do Pełnomocnika rządu do Spraw Repatriacji wpłynęła jedna oferta na realizację opisanego wyżej 
zadania, która została złożona przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA , z siedzibą w Warszawie 
wskazując miejsce realizacji zadania Dom Polonii w Pułtusku. 

Komisja konkursowa, powołana Decyzją nr 1 Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji z dnia 
6.12.2017 r., zbierała się na posiedzeniach w dniach 11-15 grudnia 2017 r. i dokonała oceny złożonej 
przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA oferty pod względem spełnienia  kryteriów określonych w 
Ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.), 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 

https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25101,Otwarty-konkurs-ofert-pn-quotProwadzenie-osrodka-adaptacyjnego-dla-repatriantow.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25101,Otwarty-konkurs-ofert-pn-quotProwadzenie-osrodka-adaptacyjnego-dla-repatriantow.html


2017 r. poz. 956)  oraz ogłoszeniu Pełnomocnika w sprawie otwartego konkursu ofert pn. 
"Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów". 

Komisja konkursowa jednogłośnie uznała, że oferta złożona przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA 
POLSKA spełnia wymagania konkursu.  

W dniu 20 grudnia 2017 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji zatwierdził wyniki postępowania 
konkursowego. 


