Załącznik nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Bochni nr 240/2016
z dnia 14.06.2016 roku

REGULAMIN
Naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu
planowanego przez Powiat Bocheński w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
§1
1.

Celem partnerstwa jest Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizacja projektu
w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój
kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

2.

Projekt obejmował będzie działania mające na celu utworzenie oraz rozwój Centrum
Kompetencji Zawodowych, poprzez m.in.:


nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym oraz poza
formalnym)



tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez
wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne



programy

współpracy

z pracodawcami -

szkół

i

placówek

prowadzących

kształcenie

zawodowe

w tym przede wszystkim staże zawodowe dla uczniów, praktyki

zawodowe, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami
z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, czy przygotowanie zawodowe uczniów
w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące
naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy


działania z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji zawodowej –
elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość
skorzystania z usług doradcy zawodowego



wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami



rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek



interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze
szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej



dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji
edukacyjnych.

3.

Projekt obejmował będzie swoim zakresem dwie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu
Bocheńskiego tj.: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie (zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/150/2016 z dn. 24.05.2016 r. Rady Powiatu w Bochni od 01.09.2016 r. Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie) oraz Zespół Szkół Nr 2
im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
§2

1.

Partnerem w projekcie może być każdy podmiot uprawniony do ubiegania się
o dofinansowanie, z wyłączeniem:
a)

osób fizycznych (wyłączenie to nie dotyczy jednak osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

b)

podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

c)

podmiotów, o których mowa w 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. z 2012 r. poz. 769)

d)

podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).

2.

Termin naboru ofert wynosi 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 07.07.2016 r.

3.

Nabór ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bocheńskiego
http://bip.malopolska.pl/spbochnia/Article/id,240888.html (zakładka: Zamówienia publiczne
i ogłoszenia – Ogłoszenia różne) oraz na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego.

4.

Niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny będzie na stronie
internetowej wskazanej w ust. 3

§3
1. Do naboru mogą przystąpić podmioty (z wyłączeniem podmiotów i osób fizycznych,
o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu) spoza sektora finansów
publicznych, które spełnią poniższe wymogi:
a) dysponują zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu (ocena
merytoryczna);
b) dysponują doświadczeniem oraz zasobami organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji
projektu (ocena merytoryczna);
c) dysponują zasobami finansowymi lub wykażą gwarancje finansowe zapewniające
bieżącą płynność finansową projektu (ocena formalna);

d) posiadają profil działalności zgodny z celami partnerstwa oraz obszarami interwencji
projektu (ocena formalna oraz merytoryczna);
e) zadeklarują wniesienie wkładu własnego w realizację projektu (ocena merytoryczna);
f)

przedstawią koncepcję udziału w projekcie (ocena merytoryczna).

2. Wymogi wskazane w ust. 1 będą weryfikowane na podstawie kryteriów oceny formalnej
i merytorycznej, o których mowa w niniejszym regulaminie.

§4
1. Podstawą przystąpienia do naboru jest złożenie wypełnionej w języku polskim oferty
współpracy w ramach Projektu wraz z dokumentacją określoną w ust. 3, w terminie
wskazanym w § 2 ust. 2.
2. Kandydat na Partnera jest upoważniony do złożenia wyłącznie jednej oferty w ramach
naboru.
3. Wzór oferty współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach projektu musi dołączyć
oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów w języku polskim (ocena
formalna):
a) statut (lub inny dokument potwierdzający zgodność celów statutowych/celów działania
podmiotu z założeniami i/lub celami projektu)
b) aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
złożenia oferty współpracy
c) pisemne oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz innych należności wobec podmiotów
publiczno – prawnych i innych podmiotów
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
(tj. Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.)
 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)
 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. 2014 r.
poz. 1417 ze zm.).
e) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Kandydata na Partnera kryteriów w zakresie
posiadanego

doświadczenia

doświadczenia itp.)

(referencje,

zaświadczenia,

opis

dotychczasowego

f) oświadczenie Kandydata na Partnera o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentach programowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
g) deklarację

gotowości

złożenia

wszelkiej

niezbędnej

do

złożenia

wniosku

o dofinansowanie Projektu dokumentacji
h) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą
podpisywały osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu
podmiotu)
i) dokumenty określające sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o współpracę za
ostatni zamknięty rok, tj. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat
(w przypadku podmiotów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), lub uproszczone sprawozdanie
finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku instytucji
niezobligowanych do sporządzenia dokumentów, o których mowa powyżej) – oprócz
wymienionych dokumentów potwierdzających sytuację finansową podmiot ubiegający się
o współpracę może dołączyć posiadane gwarancje finansowe zapewniające bieżącą
płynność projektu.
4. Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem oraz opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

§5
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera spoza
sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez
Powiat Bocheński w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2
Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów SPR” osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni lub za pomocą poczty/kuriera
na adres: Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia.
2. Oferty

składane

osobiście

przyjmowane

będą

w

godzinach

pracy

urzędu

tj.: poniedziałek 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.
3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w § 2, ust. 2 decyduje data wpływu na Dziennik
Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni.
4. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§6
1. Złożone oferty rozpatruje Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Bochni.
2. Zarząd Powiatu w Bochni wskazuje Przewodniczącego, Członków oraz Sekretarza
w/w Komisji.
3. Złożone oferty współpracy oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.
4. Oceny formalnej dotyczącej spełnienia warunków określonych w § 3 ust.1 oraz w § 4 ust.3
dokonuje Sekretarz Komisji konkursowej na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wyniki oceny formalnej weryfikuje i zatwierdza
Komisja Konkursowa.
5. Złożona oferta musi spełnić kryteria formalne wskazane w § 3 i 4 niniejszego regulaminu.
W przypadku braków formalnych, podmiot składający ofertę we wskazanym terminie, na
pisemne wezwanie, zobowiązany jest uzupełnić braki formalne. Nie uzupełnienie braków lub
uzupełnienie po wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Uzupełnienie braków
może nastąpić tylko jednokrotnie.
6. Tylko oferty poprawne pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej.
7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria określone § 3 i 4 na podstawie
karty oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
8. Oferta współpracy, w tym załączone dokumenty, oceniana jest pod względem merytorycznym
przez każdego Członka Komisji. Końcową ocenę merytoryczną oferty stanowi średnia
arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez każdego z Członków Komisji.
9. Po ocenie merytorycznej zostanie utworzona lista rankingowa ofert.

§7
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji warunków dotyczących
realizacji zadania.
2. Negocjacje, o których mowa w ust. 1 , prowadzone będą przez Komisję (lub wskazanego
przez Komisję członka Komisji) i dotyczyć mogą w szczególności:
a. doprecyzowania

i

uszczegółowienia

sposobu

realizacji

zadań

merytorycznych

przewidzianych dla Partnera, zgodnie z koncepcją przedstawioną przez podmiot
ubiegający się o status Partnera;
b. szczegółów

dotyczących

sposobu

zarządzania

projektem

uwzględniającym

doświadczenie podmiotu ubiegającego się o status Partnera.
3. Podmioty deklarujące chęć współpracy mogą zostać wezwane do przedstawienia swojej
oferty współpracy, w tym w szczególności zaproponowanej koncepcji realizacji projektu, na
każdym etapie procedury naboru, w tym na etapie wyboru Partnera przez Zarząd Powiatu
w Bochni.
4. Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu w Bochni listę rankingową uwzględniającą wyniki
oceny merytorycznej oraz negocjacji.

5. Ostateczną decyzję o wyborze partnera w Projekcie podejmuje Zarząd Powiatu w Bochni,
w formie uchwały, spośród wszystkich podmiotów, które zostały pozytywnie ocenione przez
Komisję na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Podejmując decyzję Zarząd Powiatu
w Bochni uwzględni zapisy listy rankingowej oraz założenia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jak również cele określone
w Projekcie.
6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

§8
1. Wyniki naboru na Partnera zostaną ogłoszone, po podjęciu uchwały przez Zarząd Powiatu
w Bochni, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bocheńskiego.
2. Wybrany podmiot zobowiązany jest do podpisania uzgodnionej Umowy Partnerskiej na rzecz
realizacji Projektu.
3.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu
nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe
uczniów - SPR z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca
szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy realizacji projektu.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostanie podpisana przed terminem
podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
5. O dokładnej dacie podpisania Umowy partnerskiej Powiat Bocheński poinformuje wybrane
podmioty pisemnie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Załączniki:
1. Wzór oferty współpracy.
2. Wzór karty oceny formalnej.
3. Wzór karty oceny merytorycznej.

