
                           

Mieczysławów, 21.06.2019 r. 

OGŁOSZENIE 

OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI  PROJEKTU W RAMACH 

KONKURSU NR: RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 

Zespół Szkół centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, 99-314 

Krzyżanów  tel. 24 25 420 85 , email: zsckrmieczyslawow@wp.pl 

na podstawie art. 33 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 

2014 poz. 1146) jako przyszły Beneficjent ogłaszamy otwarty nabór na Partnera do 

przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego w konkursie nr: RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19 realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego lata 2014 – 2020, w 

ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie 

zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.  

1. Cel Partnerstwa 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

wspólne zarządzanie projektem, realizacja zadań, które będą ujęte w projekcie, przy czym 

partner może uczestniczyć tylko w części zadań w projekcie. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu w ramach 

konkursu nr: RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19. Celem przewidzianym do osiągnięcia w 

wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonego konkursu jest: Zwiększenie szans na 

zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez 

podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u 

uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

(umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, 

w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, 

umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne 

myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej 

w kontekście środowiska pracy). 

 

Przygotowywany projekt może dotyczyć poniższego zakresu: 

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów: 

1. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w 

tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów 

kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące: 

a)    podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 

uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do 

zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację  wysokiej jakości staży i praktyk  

zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych  

b)    doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli 

kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem 



                           

kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli  

c)    wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 

zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość 

kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego  

Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 

a i 1 b 

d)    modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb 

regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami 

włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania 

e)    rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie 

Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) 

Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań 

przewidzianych w projekcie. 

Wsparcie w pierwszym typie projektu nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych. 

3. tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i 

ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie: 

a)    przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej 

branży/zawodu 

b)    wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły 

realizujące zadania CKZiU. 

Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań 

przewidzianych 

w pkt 3 b 

Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 

4. wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące: 

a)    doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 

uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 

pracy. 

b)    kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia 

kształcenia zawodowego o których mowa w 1 typie projektu. 

5. realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w 

miejscu pracy.  

Realizacja 5 typu projektu zakłada realizację dualnego systemu kształcenia w formach 

szkolnych. 

W przypadku realizacji projektu obejmującego 5 typ projektu działania związane z 

wyposażeniem przyszkolnych pracowni  zawodowych/warsztatów nie będzie możliwe. 

 

Szczegółowe informacje o Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe dostępne są w 

dokumentach dotyczących konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, ogłoszonego w 



                           

ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, publikowanych 

na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-

wyniki-naborow-wnioskow/item/3490-poddzialanie-xi-3-1-ksztalcenie-zawodowe 

 

Kody CPV: 

72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

2. Oczekiwania wobec potencjalnego Partnera 

 

Kryteria dostępu: 

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie 

spełniają następujące wymagania: 

 

a) Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym 

mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r.  

b) Podmiot nie jest powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I 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 (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).  

c) Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

d) Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego. 

e) Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 

f) Podmiot przystępujący do postępowania musi prowadzić działalność gospodarczą 

minimum 5 lat przed złożeniem oferty. 

g) Podmiot przystępujący do postępowania musi być świadom, że w trakcie 

przygotowywania i realizacji projektu może wystąpić konieczność wniesienia  

w ramach projektu wkładu własnego. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji 

finansowania projektu może nastąpić poprzez wniesienie wkładu w postaci dostępu 

do środków technologicznych, kadrowych czy finansowych. Wkład ten nie będzie 

jednak wyższy niż 5% wartości projektu. 

 

3. Kryteria oceny ofert: 

 

a) Doświadczenie w realizacji projektów związanych ze szkoleniami i edukacją  

w okresie od 01.01.2010 do 31.05. 2019 roku jako beneficjent lub partner projektu. 

0-5 projektów – 10 punktów 

6-10 projektów – 20 punktów 

11-15 projektów – 30 punktów 

16 projektów i więcej – 40 punktów 

Należy wskazać partnera, tytuł projektu, zakres wykonywanych prac, okres realizacji 

projektu. 

b) Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego 

jakości działań Podmiotu składającego ofertę, które jest potwierdzane przez 

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3490-poddzialanie-xi-3-1-ksztalcenie-zawodowe
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3490-poddzialanie-xi-3-1-ksztalcenie-zawodowe


                           

instytucje zewnętrzne i podlega weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone 

stosownym certyfikatem: ISO lub równoważne. 

Posiadanie jednego certyfikatu – 20 punktów 

Posiadanie dwóch lub więcej certyfikatów – 40 punktów 

 
Łącznie potencjalny Partner może otrzymać 100 punktów za spełnienie największej 

ilość warunków z obydwóch kryteriów. 

 

Kryterium a – najwyższa możliwa ilość punktów 40 + kryterium b najwyższa możliwa 

ilość punktów 40 + kryterium c najwyższa możliwa ilość punktów 40 = 100 punktów 

 

W przypadku gdy więcej niż jeden Podmiot składający ofertę otrzyma taką samą 

najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Beneficjenta do złożenia oferty 

dodatkowej co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania wykonawców  

i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne  i oszczędne gospodarowanie 

środkami publicznymi. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych czy wariantowych. 

4. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021 

Dokumenty horyzontalne i programowe:  

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 zwane dalej 

rozporządzeniem ogólnym. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006.  

- Rozporządzenie delegowane KE (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w 

sprawie europejskiego kodeksu  postępowania  w  zakresie  partnerstwa  w  ramach  

europejskich  funduszy  strukturalnych i inwestycyjnych.  

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis. 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 



                           

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie  metod  wsparcia w  odniesieniu  do  

zmian  klimatu,  określania  celów  pośrednich  i  końcowych  na potrzeby   ram 

wykonania    oraz    klasyfikacji    kategorii    interwencji    w    odniesieniu    do    

europejskich    funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

- Rozporządzenie  delegowane  Komisji  (UE)  nr  480/2014  z  dnia  3  marca  2014  r.  

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  

Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Społecznego, Funduszu  Spójności,  

Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego  

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  

Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr821/2014  z dnia 28 lipca 2014 r. 

ustanawiające zasady stosowania  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  

Rady  (UE)  nr  1303/2013  w  zakresie szczegółowych  uregulowań  dotyczących  

transferu  wkładów  z  programów   

i  zarządzania  nimi, przekazywania  sprawozdań  z  wdrażania  instrumentów  

finansowych,  charakterystyki  technicznej działań  informacyjnych  i  

komunikacyjnych  w  odniesieniu  do  operacji  oraz  systemu  rejestracji i 

przechowywania danych. 

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwana dalej ustawą 

wdrożeniową. 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny. 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej. 

- Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe. 

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 



                           

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

- Ustawa  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

- Ustawa   z   dnia 28  października  2002  r.  odpowiedzialności  podmiotów  

zbiorowych  za  czyny zabronione pod groźbą kary. 

- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Dokumenty i Wytyczne: 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 2 

marca 2018 r.   

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 marca 2019 r.   

- Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 13.02.2018 

r.  

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. zwane dalej Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności.  

- Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 

na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r. 

- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 09 lipca 2018 r. 

- Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020 z  grudnia 2017 r. 

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 

dnia 5 kwietnia 2018 r. 

- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 

2018 r. 

- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych  na  lata  2014-2020  

z marca 2018 r. 

- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r. 

- Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  stycznia  2012  r.  w  

sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

- Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  13  grudnia  2016  r.  w  

sprawie  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017  r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 



                           

- Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  7  lutego  2012  r.,   w   

sprawie   podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

- Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  31  marca  2017  r.,  w  

sprawie  podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  15  grudnia  2010  r.  w  

sprawie  praktycznej  nauki zawodu. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24  sierpnia  2017r.  w  sprawie  

praktycznej  nauki zawodu. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 

operacyjnych finansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

- Regulamin konkursu do naboru  numer RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19. 

 

Złożenie przez potencjalnego Partnera oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest 

jednocześnie z jego deklaracją, iż jako potencjalny Partner przyjmuje do wiadomości treści 

powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie 

realizacji partnerstwa. 

5. Termin i sposób składania ofert 

 

a) Oferty partnerstwa wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie 

opatrzonej napisem „Wybór Partnera do projektu w ramach konkursu   

nr:  RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19” w terminie do dnia 4 lipca 2019 r. 2019  do 

godziny 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego w 

Mieczysławowie , Mieczysławów 2, 

b) W razie nadania przesyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia. 

c) Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

d) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie szkoły 

 

6. Wybór Partnera 

Wybór Podmiotu na Partnera nastąpi zgodnie z kryteriami wyboru Partnera do projektu czyli 

wybrana zostanie oferta, która łącznie zdobędzie największą ilość punktów oraz złożona 

dokumentacja nie będzie zawierała błędów formalnych, będzie kompletna, zostanie złożona 

w odpowiednim miejscu i czasie zgodnie z zapisami niniejszego postępowania. Wybór 

Partnera zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

mieczyslawow.edu.pl w dniu 5 lipca 2019 roku. Wybór Partnera nastąpi w oparciu o 

prawidłowo przygotowaną ofertę, podpisane oświadczenie i złożenie pełnej dokumentacji w 

odpowiednim miejscu i czasie zgodnie z wymaganiami postępowania. 

7. Wymagane dokumenty 

a) Karta zgłoszenia Partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, 

podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 

http://www.4lochelm.pl/


                           

b) Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów – 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie 

c) Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących (kopia wyciągu z KRS, CIDG lub innej właściwej ewidencji,  

z uwzględnieniem stanu faktycznego na moment złożenia oferty nie starszy niż trzy 

miesiące) 

d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. 885 z późn. zm.) 

e) Oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu załącznika 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 

(Dz. Urz. EU L 187 Z 26.06.2014, str. 1) 

f) Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego 

g) Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego 

h) Dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty jakości.  

Dokumenty o których mowa w lit. c, f, g, h mogą zostać złożone w formie kserokopii 

potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem, zgodnie ze sposobem 

reprezentacji. 

Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt. 8, 

ppkt. od a do h. Nie uwzględnienie wymienionych kryteriów w ofercie będzie skutkowało 

wykluczeniem oferenta.  

8. Informacje dodatkowe 

a) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji 

zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz 

do unieważnienia naboru lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, 

szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinasowanie projektu przez 

Instytucję Zarządzającą, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z 

EFS. 

b) Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi 

kryteriami w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty.  

c) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy 

partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, dopuszcza się możliwość 

zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został 

najwyżej oceniony.  

d) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony 

od uzyskania dofinansowania ze środków UE. 

e) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie 
odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. 

f) Do upływu terminu składania ofert Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany treści 

niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do 



                           

których wysłano zapytania ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na zapytanie 

do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania wraz z 

wydłużonym okresem składania ofert. 

g) Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie otwartego naboru: 

- Danuta Krawczyk 

 

 

 

Danuta Krawczyk  

Dyrektor szkoły 

 

___________________________________ 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów. Karta zgłoszenia partnera 
 

Informacja o podmiocie 

1 Nazwa podmiotu 
  
 

2 Forma organizacyjna 
  
 

3 NIP 
  
 

4 Numer KRS lun innego właściwego rejestru 
  
 

5 Regon 
  
 

6 Adres rejestrowy siedziby 
  
 

6a Adres do korespondencji 
  
 

6b Adres e-mail 
  
 

7 
Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 
(Imię nazwisko funkcja)   

8 
Osoba do kontaktów roboczych (Imię nazwisko 
funkcja)   

8a Numer telefonu faksu 
  
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 ...................................................        ............................................................ 

      Pieczęć podmiotu     Data i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

 

 

 

 



                           

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów z dnia. Formularz oferty 

FORMULARZ OFERTY  

dotyczący naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Województwa Łódzkiego - Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 

Kształcenie zawodowe, Konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19. 

Lp. 

Doświadczenie w realizacji projektów związanych ze szkoleniami i edukacją dotyczące ilości 
zrealizowanych projektów w okresie od 01.01.2010 do 31.05.2019 roku 

Beneficjent projektu Tytuł projektu Zakres prac Okres realizacji 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

…         

 

Posiadanie wdrożonej i realizowanej 

certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego 

jakości działań Podmiotu składającego ofertę, które 

jest potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i 

podlega weryfikacji/ kontroli/ audytowi, 

potwierdzone stosownym certyfikatem. 
 

Ilość i opis posiadanych certyfikatów 

  

 



                           

 

 

...................................................        ............................................................ 

      Pieczęć podmiotu     Data i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów. Oświadczenie 

 

Oświadczenie 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów 

publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-

001/19.Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego - Działania XI.3 Kształcenie 

zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, oświadczamy, że: 

a) Nie podlegamy/nie podlegam wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania 

(o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r.  

b) Nie jesteśmy powiązani/powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I 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 (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).  

c) Nie zalegamy/zalegam z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

d) Nie zalegamy/zalegam z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego. 

e) Oświadczamy/oświadczam, że zgodnie z załączonym wypisem z rejestru 

przedsiębiorców prowadzimy/prowadzę działalność gospodarczą minimum 5 lat przed 

złożeniem oferty. 

f) Zapoznaliśmy się/zapoznałem z Regulaminem Konkursu. 

g) Przystępujemy do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie 

projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego. 

h) Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z innymi podmiotami w rozumieniu 

załącznika 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 (Dz. Urz. EU L 187 Z 26.06.2014, str. 1). 

i) Jesteśmy gotowi do wniesienia potencjalnego wkładu własnego finansowego lub 

niefinansowego, technicznego bądź kadrowego. 

 

      

...................................................        ............................................................ 

      Pieczęć podmiotu     Data i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 


