Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
Politechnika Śląska z siedzibą przy ulicy Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice zgodnie z art. 33 a ust. 2 pkt
1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty
nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie3.1 „Kompetencje
w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17

I.

CEL PARTNERSTWA:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie oraz realizacja
projektu, obejmującego działania na rzecz studentów dotyczące podnoszenia kompetencji
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
Planowany czas realizacji projektu 24 miesiące.
Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Politechniką
Śląską (Liderem partnerstwa), a partnerem spoza sektora finansów publicznych wyłonionym
w drodze niniejszego naboru.

II.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Realizacja projektu ma na celu podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na
poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o
analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych
obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje
pracodawców.
Projekt zakłada realizację nie mniej niż 3 elementów, wyłącznie ze wskazanych poniżej:

a) certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe
kształcące kompetencje,

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym
w ramach zespołów projektowych,
d) wizyty studyjne u pracodawców,
e) uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy Uczelni
z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację programów
kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami), służących lepszemu
przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy, zmierzające do wspierania
i stymulowania rozwoju kadr dla sektora usług dla biznesu (BPO, SSS, IT) oraz tworzenie
warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających
potencjał rozwojowy w tym zakresie.
Planuje się również realizację programów stażowych oraz włączenie Partnera w proces zarządzania,
promocji, monitoringu i ewaluacji – zgodnie z wymaganiami konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00BPO/17.

III.

WYMAGANIA WOBEC PARTNERA:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi :
1. Prowadzi działalność w obszarze zgodnym z celami partnerstwa i projektu.
2. Prowadzi działalność w Polsce:
 w sektorze BPO lub
 SSC lub
 IT lub
 realizującym lub zamierzającym realizować procesy biznesowe w formule SSC lub
poprzez ich zlecanie zewnętrznym podmiotom w Polsce.
3. Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do
projektu działań.
4. Oferent musi posiadać przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i
należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych
samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami
wyższymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu, rozumiane jako: - co najmniej dwa należycie
zrealizowane projekty (oferent jako beneficjent/wnioskodawca) lub usługi edukacyjne (oferent
jako wykonawca), którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci, budżet projektu lub wartość
usługi wynosił (-a) co najmniej 500 000,00 zł a projekt/usługa obejmował(-a) realizację co
najmniej jednego z następujących zadań: a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe
kształcące kompetencje; b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami; c)
dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w
ramach zespołów projektowych; d) wizyty studyjne u pracodawców;
5. Sytuacja prawna, ekonomiczna i finansowa oferenta zapewniaj prawidłową realizację działań
partnerskich, w szczególności oferent
a) nie jest podmiotem powiązanym z Politechniką Śląską w rozumieniu przepisów
Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu
b) oferent nie jest podmiotem podlegającym wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

IV.

ZAKRES WYMAGANEJ OFERTY:

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać następujące informacje:
1. Szczegółowe dane Podmiotu.
2. Charakterystykę Podmiotu w tym:, charakterystykę działalności podmiotu wraz z obszarem
działania oraz opis doświadczenia w realizacji podobnych do założonych w projekcie działań;
opis potencjału Podmiotu (ludzki, techniczny i organizacyjny).
3. Koncepcję realizacji Projektu, proponowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa (w
tym wkład ludzki, techniczny i organizacyjny), opis proponowanych w projekcie działań.
4. Doświadczenie Oferenta w podobnej działalności w tym: opis doświadczenia w zakresie
działalności założonej w projekcie oraz w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z
EFS (w tym wykaz zrealizowanych projektów wraz z krótkim opisem).

5. Wykaz osób określonych, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na
temat ich liczby, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem
czynności jakie mogą realizować w Projekcie;

Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):
1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert).
2. Oświadczenie, iż oferent
nie jest podmiotem powiązanym z Politechniką Śląską
w rozumieniu przepisów Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
3. Oświadczenie, iż oferent nie jest podmiotem podlegającym wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.).
4. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób
odpowiedzialnych za realizację działań projektowych lub uwierzytelnione CV.
6. Referencje wydane przez podmiot zewnętrzny.

V.

KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Oceniająca
Pod rygorem nierozpatrywania ofert , przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie
przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych w p.
III. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane
następujące kryteria oceny merytorycznej:

L.P

Kryteria
1. Zgodność działania oferenta z celami projektu i partnerstwa

Liczba pkt.
(maks.5 pkt.)
0-5
punktów,
punktacja
przyznawana
przez
komisję.

2. Oferowany wkład partnera (merytoryczny, jakościowy, zasobów (maks.35 pkt.)
ludzkich, itp.) – opisany w ofercie
0-35
punktów,
punktacja
przyznawana
przez
komisję.

3. Proponowana koncepcja wniosku o dofinansowanie, rodzaj i (maks.40 pkt.)
zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w
0-40
punktów,
projekcie
punktacja
przyznawana
przez
komisję.

4. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków (maks.20 pkt.)
UE, którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci
2 projekty – 0
punktów, 3 -4 projekty
– 5 punktów, 5-6
projektów
–
10
punktów,
7-8
projektów
–
15
punktów, 9 projektów
i więcej – 20 punktów.
Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i
uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Oceniającej.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez 2 lub więcej ofert, decyzję o wyborze
Partnera podejmuje Komisja Oceniająca biorąc pod uwagę ofertę, która uzyskała największą liczbę
punktów kolejno w kryteriach 1 i 3.

VI.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przedstawić pisemnie według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia i wraz z załącznikami dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście
lub listownie na adres:
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
41-800 Zabrze
Ul. Roosevelta 26-28
Pok. 219 , z adnotacją:
„ Otwarty nabór na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w konkursie
POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17”
1. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera
i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
2. Oferta oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do
reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z
postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
3. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis
(np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony
pieczęcią imienną).
4. Kandydat na partnera może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.
5. Termin składania ofert: 30.05.2017 godz. 15.00. Decyduje data i godz. wpływu oferty do jednostki.
6. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

b. zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera, z tym, że każda zmiana zostanie
podana do wiadomości poprzez publikację treści zmian na stronie www ogłaszającego
nabór.
W przypadku unieważnienia naboru Politechnika Śląska nie ponosi odpowiedzialności za szkody
jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub
kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Politechnika Śląska nie
ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej (http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/witamy.aspx).
Politechnika Śląska będzie uczestniczyć w projekcie na zasadzie Lidera partnerstwa.
Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem, który uzyskał najwyższa ocenę zostanie
podpisana umowa. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy
partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego naboru podmiotem, Ogłaszający konkurs
zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w
kolejności najwyższą liczbę punktów.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem
w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17” lub
jego odrzucenia podczas oceny przez Instytucję Organizującą konkurs.
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/

Wszelkich informacji związanych z naborem udziela:
Aleksandra Kuzior Aleksandra.Kuzior@polsl.pl

Załącznik nr 1 OFERTA W RAMACH NABORU NA WYBÓR PARTNERA W CELU
PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

