OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO PROJEKTU
W RAMACH PROGRAMU POWER NR 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0
Nr ogłoszenia: 1/WGAP/POWER/SK2.0/2016
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U.
z 2016, poz. 217) Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie ogłasza, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego
przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki
Kopernika 2.0.

I.

OGŁASZAJACY NABÓR
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
REGON: 000001519, NIP: 675 000 63 46
Ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Strona internetowa: www.wydzialgap.uek.krakow.pl

II.

CEL PARTNERSTWA
Wspólne opracowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie
Wyższym) w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum
aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji
uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego
oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni
(np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być
stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i
metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA
W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym i
komplementarnym wsparciem obywateli Polski (ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców Małopolski) zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i umiejętności z szeroko

rozumianego zakresu ekonomii przy współpracy z uczelnią wyższą realizowane w
szczególności poprzez:
a) Serię kilkunastu warsztatów terenowych z zakresu ekonomii, administracji publicznej,
zarządzania publicznego, ubezpieczeń społecznych oraz warsztat z serii „Ekonomiczna
pierwsza pomoc”: wspólne stworzenie FAQ z zakresu ekonomii; podstawowych
umiejętności z zakresu ekonomii przydatnych w codziennym życiu).
b) Organizację wizyt studyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii.
c) Organizacji ligi debat oxfordzkich pomiędzy gminami lub pomiędzy szkołami średnimi.
d) Organizacji serii imprez edukacyjnych na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie atrakcyjnych dla młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym.
IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty które łącznie spełniają wymogi
(ocena wg. kryterium spełnia / nie spełnia):
1. Partner posiada osobowość prawną.
2. Przedmiot działalności statutowej potencjalnego partnera jest zgodny z celami
partnerstwa i obejmuje w szczególności obszary edukacji oraz wspierania dzieci i
młodzieży.
3. Nie zalega z opłaceniem z opłaceniem podatków oraz opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
4. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4
ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze
zm.) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
5. Zadania oferowane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia przez Partnera w
ramach projektu nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów
finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Spełnienie powyższych wymagań jest oceniane na podstawie aktualnej informacji/odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru prowadzonego zgodnie z przepisami
prawa (kryterium określone w pkt. 1 i 2), oraz na podstawie oświadczeń (kryterium określone
w pkt. 3, 4 i 5).
Kryteria dodatkowe i ich ocena:
1. Okres prowadzenia działalności:
a) do 3 lat – 3 pkt
b) powyżej 3 do 5 lat – 5 pkt
c) powyżej 5 do 7 lat – 8 pkt
d) powyżej 7 lat – 10 pkt

Ocena dokonywana na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
rejestru prowadzonego zgodnie z przepisami prawa.
2. Partner zakończył realizację w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy
(jako lider lub partner) co najmniej:
a) 6 projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków publicznych o wartości
powyżej 100 tys. zł. – 30 pkt.
b) 3 projekty finansowanych/współfinansowanych ze środków publicznych o wartości
powyżej 100 tys. zł. – 10 pkt.
c) mniej niż 3 projekty finansowane/współfinansowane ze środków publicznych o
wartości powyżej 100 tys. zł. – 0 pkt.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana na podstawie oświadczenia („Wykaz projektów
zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy
finansowanych/ współfinansowanych ze środków publicznych o wartości powyżej 100 tys.
zł.”, ze wskazaniem: tytułu projektu, źródła finasowania, roli podmiotu w partnerstwie,
okres realizacji projektu, krótka charakterystyka projektu).
3. Partner zakończył realizację w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy
(jako lider lub partner) co najmniej:
a) 3 projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego o wartości powyżej 300 tys. zł. – 30 pkt.,
b) 2 projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego o wartości powyżej 300 tys. zł. – 15 pkt.,
c) 1 projektu finansowany/współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego o wartości powyżej 300 tys. zł. – 5 pkt.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana na podstawie oświadczenia („Wykaz projektów
zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy
finansowanych/ współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o
wartości powyżej 300 tys. zł.”, ze wskazaniem: tytułu projektu, źródła finasowania, roli
podmiotu w partnerstwie (partner/lider), okres realizacji projektu, krótka charakterystyka
projektu).
UWAGA: projekty mogą się pokrywać z wykazanymi zgodnie z pkt. 2.
4. Partner posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji działań
w ramach projektu – od 0 do 15 pkt.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana na podstawie oświadczenia (Opis potencjału
ludzkiego, organizacyjnego i technicznego niezbędnego do realizacji działań
projektowych).

5. Deklarowany wkład Partnera w realizację projektu:
Ocena spełnienia kryterium dokonywana na podstawie oferty – od 0 do 15 pkt.

Wybór Partnera:
Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne
i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która
określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz
sposób przekazywania przez Uniwersytet środków finansowych na pokrycie niezbędnych
kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do
przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
1. Wypełnionego „Formularza oferty” w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.
2. Aktualna informacja/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
prowadzonego zgodnie z przepisami prawa.
3. Oświadczenia zawarte w treści oferty:
a) Oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych w ofercie,
b) Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków,
c) Oświadczenie o niezaleganiu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami,
d) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy,
e) Oświadczenie, że zadania oferowane do realizacji i wydatki przewidziane do
poniesienia przez Partnera w ramach projektu nie będą współfinansowane z innych
wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
4. Wykazy i inne dokumenty załączone do oferty:
a) Wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty
współpracy finansowanych/ współfinansowanych ze środków publicznych o wartości
powyżej 100 tys. zł.
b) Wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty
współpracy finansowanych/ współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego o wartości powyżej 300 tys. zł.

c) Opis potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego niezbędnego do realizacji
działań projektowych.
d) Inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań Partnera (zgodnie z uznaniem
Partnera).

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg
wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Jeden Partner może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec
partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w ramach naboru 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).
6. 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).
7. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej
kopercie osobiście lub listownie w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r., do godziny 12:00,
na adres:
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków z dopiskiem „OFERTA POWER”.
W przypadku składania oferty osobiście, należy złożyć go na dzienniku podawczym
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, budynek „Dom Ogrodnika”.
Decyduje data wpływu oferty.
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Agnieszka Silenko, e-mail: gap@uek.krakow.pl.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy
partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu Partnerem, Ogłaszający nabór
zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta
uzyskała 2. w kolejności najwyższą liczbę punktów.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu,
rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z Partnerów oraz unieważnienia
konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia partnerstwa zawiązanego z wybranym
Partnerem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezłożenia projektu w konkursie
w ramach Działania 3.1.

Kraków, dnia 22 lipca 2016 r.

