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Ogłoszenie o otwarty m naborze Partnera
w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: „Uczelnia dostępna” przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy
w ramach Osi Priory tetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacy jnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (dalej Uczelnia / PWSZ),
działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1460,1475) ogłasza otwarty nabór na Partnera krajowego do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu pn.: „Uczelnia dostępna” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej, III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19.
I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Nabór Partnera projektu dotyczy podmiotów reprezentujących środowisko osób
z niepełnosprawnościami, którego przedstawiciele prowadzą działalność na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, pozwalającą na lepsze zrozumienie potrzeb i zaprojektowanie
skutecznych rozwiązań związanych z otwarciem uczelni dla osób, dla których dostęp jest
obecnie ograniczony.
Partner wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz
wspólnie z Uczelnią będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz
w realizacji projektu.
Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania
(o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.
II. Cel partnerstwa:
Udział Partnerów w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji
projektu mającego na celu wsparcie zmian organizacyjnych, podnoszenie świadomości
i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań
mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, wprowadzenie do
programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów
z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Działania
realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej,
właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Realizacja projektu polegać będzie na działaniach mających na celu osiągnięcie założeń
zaplanowanych dla modelu MIDI (modele uczelni (ścieżki) - stanowią załącznik do
regulaminu konkursu, opublikowany w serwisie internetowym IOK, w zakładce:
www.ncbr.aov.pl/programy/funduszeeuropeiskie/power
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Modele/ścieżki uczelni dostępnej zawierają następujące elementy:
1) zakres obejmujący właściwe wzorce w zakresie dostępności architektonicznej,
komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych
i procedur kształcenia jakie powinny osiągnąć uczelnia w wyniku realizacji projektu oraz
obligatoryjnego planu szkoleń z zakresu podnoszenia świadomości oraz kompetencji kadry
uczelni z zakresu niepełnosprawności;
2) zalecenie osiągnięcia dzięki przeprowadzonym zamianom organizacyjnym pożądanego
stanu docelowego dla danej uczelni;
3) wytyczne w zakresie przeprowadzenia przez uczelnię „oceny stanu dostępności
na wejściu”, która będzie punktem wyjściowym dla uczelni do planowania działań
w projekcie, a dla IOK do ich oceny, celem osiągnięcia założeń modelu dostępnej uczelni;
4) sposób weryfikacji pożądanego stanu docelowego.
Zakres merytoryczny projektu musi wpisywać się w typy projektów przewidziane do
realizacji dla Działania 3.5 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER
i jednocześnie stanowić zgodny z wypracowanymi modelami zestaw działań, pozwalających
na zmniejszenie/zniesienie barier w dostępności do edukacji na poziomie wyższym dla osób
z niepełnosprawnościami.
Odbiorcami działań realizowanych w ramach projektu są: Uczelnie, kadra zarządzająca,
dydaktyczna i administracyjna
Projekt realizowany będzie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy.
III. Planowane działania w ramach projektu:
1. Realizacja projektu obejmuje 6 obszarów:
1.1. Struktura organizacyjna - obejmujący działania prowadzące do kompleksowego
rozwoju struktury jednostki, proporcjonalnie do wielkości uczelni, jej oferty
dydaktycznej i oraz liczby zatrudnionych pracowników.
1.2. Architektura - obejmująca działania polegające na likwidacji barier
architektonicznych.
1.3. Technologie wspomagające - obejmujące działania polegające na rozwinięciu
zaplecza technologicznego zapewniającego minimalny poziom dostępności
oferowanych w ramach katalogu wsparcia edukacyjnego usług oraz przynajmniej
plan zapewniający zwiększanie dostępności wewnętrznych systemów
informatycznych i procedur administracyjnych.
1.4. Procedury - obejmujące działania zmierzające do przyjęcia regulacji
gwarantujących płynne wdrożenie założeń projektowych.
1.5. Wsparcie edukacyjne - obejmujące kompleksowe wsparcie skierowane do
studentów niepełnosprawnych w tym m.in.: dostosowanie procesu rekrutacji,
oferty dydaktycznej, materiałów dydaktycznych, organizacja specjalistycznych
szkoleń, dodatkowych zajęć sportowych, indywidualnych zajęć itp.
1.6. Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności obejmujące
zaawansowane
szkolenia
z
poszczególnych
zagadnień
dotyczących
niepełnosprawności - technologie, procedury, wsparcie psychologiczne, standardy
wsparcia edukacyjnego etc. Szkolenia skierowane będą do kadry zarządzającej,
pracowników dydaktycznych i administracyjnych, studentów. Ponadto w ramach

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

zadania planuje się przygotowanie kursów w formie e-lemigu podnoszących
świadomość niepełnosprawności
2. Współudział Partnera w realizacji Projektu zaplanowany jest dla następujących
obszarów:
1.2 - Architektura, 1.4 - Procedury, 1.5 - Wsparcie edukacyjne, 1.6 - Szkolenia
podnoszące świadomość niepełnosprawności.
IV. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera/-ów:
Współpraca przy przygotowaniu projektu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
Angażowanie członków lokalnej społeczności w propagowanie zadań związanych
z realizacją projektu. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań zgodnie z punktem III.
Ostateczny zakres działań Partnerów zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania
projektu.
Proponowane
działania
i
ich
realizacja muszą
być
zgodne
z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursv-aktualnenabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos 19-uczelnia-dostepna/
V. Wymagania wobec Partnera/-ów:
1. Wykazanie minimum 5 letniego doświadczenia w realizacji projektów/zadań mających na
celu likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia tym osobom
dostępu do kształcenia (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania,
lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski), ze szczególnym
uwzględnieniem celu, wskaźników i zadań wykonywanych w projekcie oraz wysokości kwot
dofinansowania zrealizowanych projektów. W doświadczeniu należy wskazać nie więcej niż
5 projektów zrealizowanych w obecnej perspektywie finansowej.
2. Wykazanie zgodności celów statutowych działalności podmiotu z celami partnerstwa oraz
działaniami przewidzianymi do realizacji przez partnera.
3. Wykazanie potencjału kadrowego tj. osób, które zaangażowane będą w realizację projektu.
Potencjał kadrowy to m.in.: pracownicy posiadający minimum 5 letnie doświadczenie
w zakresie zarządzania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych. Pracownicy posiadający praktyczne doświadczenie w stosowaniu
instrumentów rehabilitacji społecznej. Posiadanie pracownika z minimum 3 letnim
doświadczeniem w pracy na uczelni wyższej. Potencjał kadrowy to również kadra trenerska,
która odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej,
administracyjnej, studentów tym osób niepełnosprawnych. W tej sytuacji należy wykazać
posiadanie niezbędnych uprawnień / certyfikatów do przeprowadzenia planowanych szkoleń
(jeśli dotyczy).
4. Wykazanie obrotu finansowego za ostatni zamknięty rok nie mniejszego niż 5 min. zł.
5. Wskazanie potencjału technicznego niezbędnego do przeprowadzenia planowanych dla
partnera zadań.
6. Zamieszczenie opisu koncepcji działań możliwych do zrealizowania przez partnera w
ramach 4 obszarów tj.: Architektury, Procedur, Wsparcia edukacyjnego oraz szkoleń
podnoszących świadomość niepełnosprawności. Za każdy z obszarów będzie można otrzymać
maksymalnie 10 punktów.
7. Wskazanie propozycji budżetowych odpowiadających proponowanym koncepcjom działań.
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VI. Wymogi dotyczące ofert:
Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na
formularzu ofertowym, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Do Formularza ofertowego należy dołączyć:
- Aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem odpis z rejestru lub odpowiedniego
wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu
zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących;
- Kserokopię Statutu (jeśli dotyczy);
- Kserokopię sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek wyników lub
rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok obrotowy;
- Oświadczenie - Załącznik nr 2;
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w siedzibie PWSZ im. Witelona w Legnicy, tj.:
ul. Sejmowa 5A, 59-0220 Legnica, pokój 126 budynek A,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00
lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Uczelnia dostępna”
przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową im. Witelona w Legnicy w ramach Działania
3.5 Kompleksowe programy szkól wyższych,
Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 „Uczelnia dostępna”
konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19.

na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,
ul. Sejmowa 5A,
59-220 Legnica.
Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez
okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej PWSZ, tj. w terminie: od dnia 24. Kwietnia 2019 r. do
dnia 14. Maja 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy).
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:
Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Zawieszenia naboru na każdym etapie.
Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
IX. Kryteria wyboru oferty:
Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych
załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
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Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji
merytorycznej.
Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem kryteriów opisanych
w załączniku nr 3 - Kryteria oceny.
Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 40
i mniej punktów.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy planuje wybrać w naborze co
najmniej jeden i nie więcej niż dwa podmioty, które/-y zostaną/-ną zaproszone do negocjacji
w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz
innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy o współpracy partnerskiej.
Informacja dotycząca wyboru Partnera/-ów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej PWSZ w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.
X. Postanowienia końcowe:
W przypadku unieważnienia naboru Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy 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 PWSZ nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania
zgłoszenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy o współpracy
partnerskiej z wybranym w wyniku naboru partnerem, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy dopuszcza możliwość zawarcia umowy o współpracy partnerskiej
z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony
od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie
jest
ogłoszeniem
w
rozumieniu
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Instytucji
Pośredniczącej. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europeiskie/power/konkursy-aktualnenaborv/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dosl9-uczelnia-dostepna/

Zatwierdzam
PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz
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Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Kryteria oceny

Is. N

irof dr hab.inż. JerzyJ- Pietkiewicz

Fundusze
Europejskie

Rzeczpospolita
Polska

Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
I. INFORMACJE O PODMIOCIE
1. Nazwa Podmiotu:
2. Forma prawna:_________________________________
3. NIP:_________________________________________
4. REGON:_____________________________________
5. KRS (jeśli dotyczy):_____________________________
6. Adres siedziby:_________________________________
____ Ulica:_____________________________________
____ Nr budynku:_________________
____ Nr lokalu:__________________________________
____ Kod pocztowy:______________________________
____ Miejscowość:_______________________________
____ Telefon:___________________________________
Strona internetowa Podmiotu:____________________
7. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących
____ Imię i nazwisko:_____________________________
____ Numer telefonu:_____________________________
____ Adres poczty elektronicznej:____________________
8. Osoba do kontaktów roboczych:____________________
____ Imię i nazwisko:_____________________________
Numer telefonu:
____ Adres poczty elektronicznej:____________________

II. KONCEPCJA REALIZACJI PROJEKTU „Uczelnia dostępna”
1.

Opis doświadczenia podmiotu zgłaszającego (max. 800 znaków)____________________

Należy wskazać maksymalnie pięć projektów finansowych z różnych źródeł zrealizowanych w
ostatnich trzech latach oraz wskazać ich efekty (tytuł projektu i osiągnięte, jakościowe rezultaty.
Należy wskazać instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i realizowane projektu.

2.

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa

Należy wskazać i opisać zgodność celów statutowych/ działalności podmiotu z celami partnerstwa,
działaniami przewidzianymi do realizacji przez partnera, celami konkursu.
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Opis potencjału kadrowego podmiotu zgłaszającego (max. 500 znaków)

Należy opisać doświadczenie i kwalifikacje osób, które będą zaangażowane w realizację projektu,
a także propozycje zakresu zadań, jakie dana osoba może realizować na rzecz projektu

4.

Opis potencjału finansowego podmiotu zgłaszającego (max. 500 znaków)

Należy wskazać sumę obrotów za ostatni, zamknięty rok obrotowy oraz jakie dodatkowe zasoby
finansowe wniesie do projektu partner w celu zapewnienia płynności finansowej na wypadek np.
opóźnienia w rozliczaniu projektu/przekazywaniu transzy (np. posiadanie linii kredytowej, gwarancji
bankowej).

5.

Opis potencjału technicznego podmiotu zgłaszającego (max. 500 znaków)

Należy wskazać jedynie ten potencjał (np. sprzęt, lokale) który będzie wykorzystywany w projekcie (co
i w jaki sposób).
6.
Opis koncepcji działań możliwych do zrealizowania
Należy opisać koncepcję działań w ramach 4 obszarów tj.: Architektura, Procedury, Wsparcie
edukacyjne oraz szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności, proponowanych przez
partnera wraz z uzasadnieniami.

7.

Planowany budżet działań

Należy przedstawić propozycję budżetu odpowiadających proponowanym koncepcjom działań. Każda
pozycja budżetowa powinna być uzasadniona (max. 2000 znaków), możliwość wniesienia 3% (w
stosunku do całego budżetu) wkładu własnego rzeczowego lub finansowego.

Data i miejsce wypełnienia formularza:_________________________________
Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących
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Załącznik nr 2
Pieczęć podmiotu:

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 oświadczam, że:
1) żadna z osób będąca członkiem organów zarządzających bądź wspólnikiem, nie została
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe
albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
2) osoby działające w imieniu podmiotu nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub w związku
z gospodarowaniem takimi środkami - przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku;
3) podmiot, który reprezentuję nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się
pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności lub nie
znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa;
4) podmiot, który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi
przepisami;
5) podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1)
art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z
2018 r. poz. 62); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z
dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703).
6) wobec podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r.
poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) w związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
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powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1.
7) zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach
projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów
finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
8) 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.).
9) podmiot nie jest powiązany 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).

miejscowość, data

podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionej/ych do podejmowania
decyzji wiążących

1 Kwestia kary zakazu dostępu do w/w środków została uregulowana w art. 12 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz.769).
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Załącznik nr 3
KRYTERIA OCENY
Oferty przesłane w odpowiedzi na otwarty nabór Partnera do projektu „Uczelnia dostępna”
w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Oferty, które nie spełniają
kryteriów formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej. W sumie możliwych do
uzyskania jest 170 pkt.

1.
2.

3.

4.

5.

KRYTERIA FORMALNE
Czy oferta wpłynęła w terminie
wskazanym w ogłoszeniu?

SPOSÓB WERYFIKACJI
Data wpływu do Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy
Czy oferta jest kompletna (została
Przygotowanie oferty na
przygotowana na właściwym formularzu formularzu dołączonym do
i została poprawnie wypełniona)?
ogłoszenia. Wszystkie pola
zostały wypełnione.
Czy do oferty zostały załączone
Wykaz wymaganych
wymagane załączniki?
załączników:
1. Aktualny i poświadczony za
zgodność z oryginałem odpis z
rejestru lub odpowiedniego
wyciągu ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status
prawny podmiotu zgłaszającego i
umocowanie osób go
reprezentujących;
2. Kserokopia Statutu (jeśli
dotyczy);
3. Kserokopia sprawozdania
merytorycznego i finansowego
(bilans, rachunek wyników lub
rachunek zysków i strat) za
ostatni zamknięty rok obrotowy.
4. Oświadczenie - Załącznik nr 2;
5. Kserokopia potwierdzenia
posiadania przez kadrę trenerską
odpowiednich uprawnień (jeśli
dotyczy).
Czy załączniki zostały potwierdzone „za Potwierdzenie „za zgodność z
zgodność z oryginałem” przez osoby
oryginałem” na każdej stronie,
upoważnione do reprezentacji podmiotu każdego załącznika.
lub notarialnie?
Czy oferta została podpisana i
Podpis na ostatniej stronie oferty
parafowana przez upoważnione osoby?
oraz parafowanie każdej strony
przez upoważnioną osobę /
upoważnione osoby zgodnie z
odpisem z właściwego rejestru.

TAK/NIE
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KRYTERIA MERYTORYCZNE

1.

Opis doświadczenia podmiotu
zgłaszającego w realizowaniu
projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej

2.

Zgodność działania potencjalnego
partnera z celami partnerstwa

3.

Opis potencjału kadrowego

4.

Opis potencjału finansowego

5.

Opis potencjału technicznego

6.

Opis koncepcji działań
możliwych do zrealizowania
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SPOSÓB PRZYZNAWANYCH
PUNKTÓW

LICZBA
MOŻLIWYCH
DO
UZYSKANIA
PUNKTÓW
(min - max)

Oceniane będzie doświadczenie w
realizacji dotychczasowych projektów
w kontekście przydatności zdobytego
doświadczenia do realizacji projektu.
Za każdy projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej będzie
przyznane maksymalnie 5 punktów.
Maksymalnie można przedstawić wykaz
pięciu projektów.
Należy wskazać i opisać zgodność
celów statutowych / działalności
podmiotu z celami partnerstwa,
działaniami przewidzianymi do
realizacji przez partnera.

0-20

Będzie można otrzymać 10 punktów za
zgodność celów statutowych /
działalności podmiotu z celami
partnerstwa lub konkursu oraz następne
10 punktów za zgodność z działaniami
przewidzianymi do realizacji przez
partnera.
Oceniane będzie doświadczenie i
kwalifikacje osób, które będą
zaangażowane w realizację projektu, a
także propozycje zakresu zadań, jakie
dana osoba może realizować na rzecz
projektu.
Oceniane będą obroty partnera oraz
dodatkowe zasoby finansowe wnoszone
do projektu w celu zapewnienia
płynności finansowej na wypadek np.
opóźnienia w rozliczaniu projektu /
przekazywaniu transzy (np. posiadanie
linii kredytowej, gwarancji bankowej)
Oceniany będzie potencjał techniczny,
w tym sprzętowy i warunki lokalowe
podmiotu oraz sposób jego
wykorzystania w ramach projektu.

0-20

Za każdy wskazany zasób będzie można
uzyskać 1 punkt, maksymalnie będzie
można uzyskać 10 punktów.
Oceniany będzie opis koncepcji działań
możliwych do zrealizowania w
kontekście przydatności dla realizacji

0-25

0- 10

0- 10

0-40
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7.

Planowany budżet działania
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projektu.
Za każdy przewidziany do realizacji
przez partnera obszar będzie można
otrzymać maksymalnie 10 punktów
Oceniana będzie szczegółowość i
dokładność budżetu, racjonalność kwot
przyjętych do obliczeń, wysokość
wkładu własnego, itp.
Należy przedstawić propozycję budżetu,
wkładu własnego wraz z uzasadnieniem
wydatków.

0-40

