Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów
publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie
więzi studentów z pracodawcami”.
PREAMBUŁA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicyw oparciu o art. 28a ustawy z
dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z
późn. zm.), występując jako Lider Projektu „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi
studentów z pracodawcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV
„Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni” ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną
realizacją projektu.
I CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych, który czynnie
będzie współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona
w Legnicy przy realizacji projektu „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z
pracodawcami”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV
„Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego
uczelni
oraz
zwiększenie
liczby
absolwentów
kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni”
Konkurs dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, posiadających siedzibę na
terenie Województwa Dolnośląskiego, powiat Legnica.
II OPIS PROJEKTU:
Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego Liderem jest Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Partnerem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Głogowie. Po wyborze Partnera spoza sektora finansów publicznych trójstronne partnerstwo
realizować będzie założenia Projektu przez okres 36 miesięcy1. Celem projektu jest
przekazanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie realizowanych kierunków i specjalności,
kształcenia zawodowego i akademickiego wysoko wykwalifikowanych przedsiębiorczych
kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym zarówno w skali regionu jak
też kraju. Celowi ogólnemu podporządkowany jest cel szczegółowy: podwyższenie i
dostosowanie kwalifikacji zawodowych studentów adekwatnie do wymagań i nowych
trendów na rynku pracy poprzez zaangażowanie potencjalnego pracodawcy w kształtowanie
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Projekt realizowany jest od 17.05.2010 r. – 30.09.2014 r.

procesu dydaktycznego przybliżającego studenta do potrzeb rynku pracy. Aby osiągnąć
wyznaczony cel konieczne jest rozwijanie współpracy uczelni z przemysłem, sektorem usług
oraz szeroko rozumianą administracja publiczną. W tym celu niezbędne jest pozyskanie do
Projektu Partnera, który zapewni sprawną realizację założonych celów. Dla realizacji
założonych celów niezbędny jest Partner, który dzięki mnogości inicjatyw podejmowanych na
rzecz pracodawców, rynku pracy i integracji europejskiej będzie stanowił pobudzający
bodziec do rozwoju i kształtowania młodych ludzi. Poszukiwany Partner poprzez swoje
statutowe
działania
powinien
kreować
konkurencyjną
i innowacyjną gospodarkę regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
nowoczesnych
inwestycji.
Ponadto
powinien
aktywnie
pośredniczyć
w kontaktach pomiędzy biznesem a środowiskiem naukowo – badawczym. Poziom
dofinansowania - wartość Projektu to 4 866 890,26 zł.
III CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY:
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie
więzi
studentów
z
pracodawcami”.
Trójstronne
partnerstwo
wpisuje
się
w
ogólną
strategię
rozwoju
szkolnictwa
wyższego,
a
także
odpowiada
na zapotrzebowanie rynku zarówno regionalnego, krajowego, a także europejskiego
w zakresie łączenia nauki z branżami przemysłowymi, biznesem oraz szeroko rozumianym
sektorem usług. Lider Projektu – PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie odpowiedzialny za
zarządzanie
(m. in. reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą;
koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy
realizacji zadań, zawartych w Projekcie; zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu
decyzji i realizacji zadań, na wspólnie określonych zasadach; wsparcie Partnerów w
realizacji powierzonych zadań; zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami,
oraz Instytucją Pośredniczącą; zapewnienie prawidłowości operacji finansowych,
koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów).
Poszukiwany Partner zajmie się zarządzaniem merytorycznym (tj. faktyczną realizację
merytorycznych działań przewidzianych w pkt. III.1 niniejszego ogłoszenia, w tym: integracją
środowiska lokalnego, realizacją staży studenckich oraz dokumentowaniem udzielonego
wsparcia). Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podziału środków, oraz
zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie
partnerskiej, po zakończeniu negocjacji precyzujących w/w zasady. Główną ideą partnerstwa
jest wspólne zarządzanie projektem za pośrednictwem Grupy Zarządzającej składającej się
z przedstawicieli Lidera Projektu i Partnerów, która podejmować będzie decyzje w
zasadniczych kwestiach dotyczących realizacji projektu.
1. W ramach projektu dla potencjalnego Partnera przewidziane są następujące
zadania:
•
•
•
•

Integracja środowiska lokalnego (współpraca z pracodawcami i innymi uczelniami)
poprzez organizację spotkań z przedsiębiorcami i jednostkami sektora B+R,
Specjalistyczne doradztwo zawodowe dla absolwentów,
Realizacja staży studenckich w tym opracowywanie programów staży oraz ścisły
kontakt z instytucjami przyjmującymi stażystów,
aktywne pośredniczenie w kontaktach pomiędzy biznesem a środowiskiem naukowo
– badawczym,

•

działania informacyjno-promocyjne.

Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnym Partnerem w w/w obszarach.
IV KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:
Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
I. zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa
II. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby)
III. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w okresie 20072013 (znajomość problematyki i działalność związana z zarządzaniem projektami)
IV. doświadczenie w organizacji staży studenckich
V. Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
VI. Podmiot musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłową realizację zadań określonych w projekcie, tj. posiada środki finansowe lub
zdolność kredytowa na kwotę nie mniejsza niż 290 000,00 złotych.
VII. Podmiot musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu (o podobnym
charakterze współfinansowanym ze środków funduszy strukturalnych; Projekt o
podobnym charakterze oznacza kompleksowy projekt o zawierający co najmniej 2
elementy z zakresu wsparcia zasadniczego (kursy wyrównawcze, staże, poradnictwo
zawodowe, wsparcie opieką osób niepełnosprawnych), przy czym obowiązkowy jest
element dotyczący staży studenckich.
VIII. Podmiot, musi potwierdzić realizacje w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 projektu
współfinansowanego/finansowanego z funduszy strukturalnych (w partnerstwie z
instytucją publiczną. Czas trwania takiego Partnerstwa nie być krótszy niż 18 miesięcy.

REGULAMIN
Otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej
realizacji projektu pn. „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z
pracodawcami” realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% oraz Budżetu Państwa w 15%.
§1
1. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania,
kryteria oraz sposób oceny ofert, sposób informowania o konkursie i jego warunkach,
procedurę odwoławczą.
2. Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze na Partnera
do wspólnej realizacji projektu pn. „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi
studentów z pracodawcami”.
§2

1. Konkurs ogłoszony jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy - na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
2. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana w drodze
uchwały Rektora PWSZ i. Witelona w Legnicy.
§3
1. Celem konkursu jest wyłonienie jednego Partnera spoza sektora finansów publicznych,
który będzie czynnie współpracował z Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im.
Witelona
w Legnicy przy realizacji projektu „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi
studentów z pracodawcami”, w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, zwanego dalej
„projektem”.
2. W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden Partner.

1.
2.

3.
4.
5.

§4
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Obecność Członków Komisji na jej posiedzeniu jest obowiązkowa. W przypadku
uzasadnionej nieobecności Członka Komisji, dopuszcza się jego udział w procedurze
oceny ofert w trybie obiegowym.
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.
Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów
w drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym, według
kryteriów określonych w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera
do wspólnej realizacji projektu pn. „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi
studentów z pracodawcami”.

§5
1. W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
1.1 stwierdza liczbę złożonych ofert
1.2 otwiera koperty z ofertami,
1.3 ocenia oferty pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent
podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”,
który został podany w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera,
1.4 Komisja Konkursowa odrzuca złożoną ofertę z przyczyn formalnych, w przypadku
braku jednej z wymaganych informacji o podmiocie, w wypełnionym przez oferenta
rozdziale pierwszym „Formularza Oferty”,
1.5 Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa im. Witelona w Legnicy może ponowić
ogłoszenie naboru na wyłonienie Partnera w przypadku, gdy wszystkie zgłoszone
oferty Komisja Konkursowa odrzuci, z przyczyn formalnych,
2. W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:
2.1 analizuje merytoryczną zawartość ofert,

2.2 przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych
w „Formularzu Oferty”, który został podany w Ogłoszeniu o otwartym konkursie
na wyłonienie Partnera,
2.3 wskazuje najwyżej ocenione oferty,
2.4 przeprowadza ewentualne negocjacje z dwoma najwyżej ocenionymi Oferentami,
celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu,
2.5 po przeprowadzonych negocjacjach rozstrzyga konkurs i wyłania jednego Partnera
lub na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu,
2.6 w przypadku, jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionymi Oferentami lub jednym z nich
nie dojdą do skutku, Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji
z kolejnym lub kolejnymi najlepiej ocenianym/ocenianymi Oferentem/Oferentami,
2.7 w przypadku zamknięcia procedury oceny ofert i nie wyłonienia Partnera Państwowa
Wyższa Szkola Zawodowa im. Witelona w Legnicy może ponowić ogłoszenie
konkursu w celu wyłonienia Partnera.
§6
Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:
 Imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej.
 Liczbę zgłoszonych ofert.
 Wskazanie ofert najkorzystniejszych.
 Ewentualne uwagi Członków Komisji Konkursowej.
 Podpisy Członków Komisji Konkursowej.
§7
Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera
do wspólnej realizacji projektu.
§8
1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera projektu w procedurze otwartego naboru
zobowiązany jest do złożenia wyłącznie jednej oferty.
2. W ofercie podmiot lub zobowiązany jest:
2.1. wykazać zgodność swojego profilu działalności, jako potencjalnego Partnera, z celem
partnerstwa,
2.2. wykazać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym i tożsamym
charakterze,
2.3. określić zakres wkładu w realizację partnerstwa (w szczególności poprzez
zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych,
finansowych, zgodnie z zapisami art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712, z późn.
zm.),
Należy wykazać się:
2.3.1 doświadczoną kadrą mogącą fachowo zarządzać oraz realizować zadania
merytoryczne projektu,
2.3.2 potencjałem organizacyjno-technicznym (przedstawienie informacji o bazie
lokalowej) i finansowym (sprawozdanie finansowe z działalności za 2010 rok
oraz zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu
Skarbowego).

3.

4.

5.
6.

2.4. wykazać doświadczenie w zakresie obsługi funduszy Unii Europejskiej, zrealizowania
i rozliczenia co najmniej dwóch projektów finansowanych z udziałem środków UE
w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, w tym przynajmniej jednego o wartości
budżetu całkowitego nie mniejszej niż 1 500 000 zł (z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi
zostały wykonane należycie).
W procedurze otwartego naboru mogą wziąć udział podmioty spoza sektora finansów
publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712, z późn. zm.), które posiadają siedzibę na
terenie województwa dolnośląskiego.
Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest
zobowiązane do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona
kopia):
4.1. wypełnionego „Formularza Oferty” w oparciu o zamieszczony wzór w Ogłoszeniu
o otwartym konkursie wyłonienie Partnera na stronie http://bip.pwsz.legnica.edu.pl
4.2. aktualny wypis z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub inny równoważny
dokument potwierdzający formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób
go reprezentujących,
4.3. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok
(sprawozdanie finansowe z działalności za 2010 rok) zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz
rachunek zysków i strat (w przypadku instytucji niezobligowanych do sporządzenia
dokumentów o których mowa w niniejszym punkcie) oraz zaświadczenie
o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty),
Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu,
aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.

§9
1. Informacja o konkursie i Regulamin umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej http://bip.pwsz.legnica.edu.pl oraz w gazecie Rzeczpospolita.

1.

2.
3.
4.

§ 10
Oferty należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220
Legnica, pok. 126 (sekretariat), w godzinach 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku), z
dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w projekcie „Bliżej realiów rynkowych –
wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami” do dnia 23 sierpnia 2011 r.
W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Nie będą rozpatrywane oferty, złożone przez podmioty, które nie spełniają wymagań
określonych w § 8.

5. Zgodnie z zapisami art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712., z późn. zm.), oferty
przyjmowane
są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby
otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach
kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21. dzień od dnia opublikowania przedmiotowego
ogłoszenia.
6. Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych: Marta Żołnierewicz, nr tel. 076 723 23 48

1.
2.
3.

4.

5.

§ 11
Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku
postępowania konkursowego.
Z Partnerem, wyłonionymi w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa
partnerska, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu,
będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
http://bip.pwsz.legnica.edu.pl, w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia ostatecznej
decyzji przez Komisję Konkursową.
Po podpisaniu umowy partnerskiej wszelka korespondencja z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową im. Witelona w Legnicy w sprawie projektu powinna być przesyłana w formie
pisemnej na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica, z dopiskiem „Dotyczy Projektu „Bliżej realiów
rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami” lub za pomocą faksu na
nr 76 723 29 05
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

§ 12
1. Podmiot, który, w ramach konkursu, nie został wybrany do pełnienia funkcji Partnera
w projekcie, może wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnerów.
2. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od
doręczenia informacji o wynikach postępowania konkursowego.
3. Odwołanie należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich do
siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa
5A, 59-220 Legnica, pok. 126 (sekretariat), w godzinach 7.30-15.30 (od poniedziałku do
piątku), z dopiskiem „Odwołanie od decyzji wyboru Partnera w projekcie „Bliżej
realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
4. Odwołanie złożone po upływie terminu nie będzie rozpatrywane.
5. Do weryfikacji odwołań zostanie powołana Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą
niezależni członkowie, niewchodzący w skład Komisji Konkursowej.
6. Komisja Odwoławcza rozpoczyna działalność z dniem powołania.
7. Obecność Członków Komisji Odwoławczej na posiedzeniu jest obowiązkowa.
8. W przypadku uzasadnionej nieobecności Członka Komisji odwoławczej, dopuszcza się
jego udział w procedurze oceny odwołań w trybie obiegowym.
9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
10. Pracą Komisji Odwoławczej kieruje Przewodniczący.
11. Podmiot składający odwołanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach
postępowania odwoławczego w przeciągu 60 dni roboczych od ogłoszenia wyników
konkursu.

12. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden środek
odwoławczy.

