
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO 

WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA  

I REALIZACJI PROJEKTU. 

 
Nabór otwarty Partnera do projektu „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji  

uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK”  

w Gorzowie Wielkopolskim  

„ Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego” 

W ramach RPO-L 2020 Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - 

projekty realizowane poza formułą ZIT  

Ogłaszający nabór: 

 

Województwo Lubuskie- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” 

ul. Ireny Dowgielewiczowej 5 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

NIP: 599-318-83-87  

 

I. Podstawa prawna 

 

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 (Dz. U. z 

2016 r., poz. 217), CKZiU „MEDYK”., ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora 

finansów publicznych),  w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO-L 2020 

Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane 

poza formułą ZIT „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim  „ Nauka  

i praca drogą do mistrzostwa zawodowego” 

 

II. CEL PARTNERSTWA: 

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu w ramach RPO-L 2020 Poddziałania 8.4.1 

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT z Liderem 

partnerstwa  

 



 

III. ZAKRES PARTNERSTWA: 

 

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we 

wniosku o dofinansowanie projektu. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny know-how w 

zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru 

tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. 

 

IV. KRYTERIA OBOWIĄZKOWE I KRYTERIA DODATKOWE 

 

1. Kryteria obowiązkowe: 

1. Prowadzona działalność potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.  

2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

3. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek i opłat wobec Urzędu Skarbowego. 

4. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 

4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870) z zastrzeżeniem art. 

207 ust. 7 tej Ustawy. 

Kryteria dodatkowe i punktacja 

1. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 5 projektów 

współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych 

z EFS w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert, (1 pkt za każdy projekt,  

max 5 pkt.) 

2. Doświadczenie w realizacji i przeprowadzeniu praktyk i staży dla co najmniej 100 osób w ciągu 

ostatnich 2 lat. ( 5 pkt)  

  

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do 

przedłożenia następujących dokumentów ( dokument w oryginale i podpisana przez 

upoważnione osoby lub uwierzytelniona kopia): 

 Oferta partnera – Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego ogłoszenia (zgłoszenia złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze 

względów Formalnych). 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS. 

 Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

 Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków. 



 Oświadczenie podmiotu, że posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego 

przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wraz z 

podaniem numeru wpisu. 

 Oświadczenie podmiotu, że posiada siedzibę/lokalizację na terenie województwa Lubuskiego 

 Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających 

podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 

5 projektów współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych 

współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert. 

 Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji i przeprowadzeniu praktyk i staży dla co 

najmniej 100 osób w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert. 

Spośród złożonych ofert wybrane zostaną te, które spełnia wszystkie wymogi formalne i 

uzyskają najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez 

Ogłaszającego. 

 

 

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

 Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej. 

 Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera 

i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 

 Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą 

reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo 

spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

 Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie 

osobiście lub listownie na adres: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” 

ul. Ireny Dowgielewiczowej 5, 

66-400 Gorzów wielkopolski 

Z dopiskiem: „Ogłoszenie o naborze partnera do projektu RPO-L 2020 po za formuła 

ZIT”” 

 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lipca 2020 roku, do godz. 14:00 w. pok. nr 9 decyduje 

data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 Po upływie terminu składania ofert, Ogłaszający dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi 

czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych. 

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: 

 Sławomir Wasilewski tel. 95 7359015 s.wasilewski@ckziumedyk.pl 



 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy 

partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs 

zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała 

drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów. 

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, 

rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do 

unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn. 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wyłonienie partnera nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłaszania 

konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe. 

 

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii 

Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu 

partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane. 

 

  

 

 


