Zaręby Kościelne, 08.08.2017

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/ Partnerów do przygotowania i realizacji
projektu
w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020
Nabór nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17
III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

I. 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 2014 r. poz. 1146) Gmina Zaręby Kościelne ogłasza otwarty nabór na partnera
(spoza sektora finansów publicznych), w celu przygotowania wniosku konkursowego,
a następnie realizacji projektu w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.

II. CEL PARTNERSTWA:
Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu w ramach konkursu
nr POPC.03.02.00 -IP.01-00-002/17 ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa
w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu
przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub
finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań określonych poniżej. Projekt
realizowany będzie wyłącznie na terenie gminy wiejskiej Zaręby Kościelne - NUTS 2 PL 12.
III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:
Gmina Zaręby Kościelne poszukuje partnera, który przygotuje wniosek konkursowy
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020
w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało
zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego
celem jest uzupełnienie pilotażu włączenia programowania w edukację i przygotowanie szkół
do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej. Następnie przeprowadzi
szkolenia dla nauczycieli, oraz przygotuje niezbędną dokumentację przez cały okres realizacji

projektu. Gmina Zaręby Kościelne zapewni wkład własny oraz pomoc przy rekrutacji do
projektu.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi
1.Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami partnerstwa.
2. Nie zaleganie z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
3. 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. 2016, poz. 1870)
z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
4. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
Kryteria dodatkowe
1.Okres prowadzenia działalności:
a) od 3 lat –1 pkt
b) powyżej 3 do 5 lat –2 pkt
c) powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt
d) powyżej 7 lat – 4 pkt
2. Posiada kadrę doświadczoną w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy – 5pkt
3. Proponowany zakres merytoryczny działań wraz z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych
i cyfrowych w projekcie – od 0 do 30 pkt
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór partnerstwo 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. Aktualny odpis z właściwego rejestru np. KRS lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert potwierdzający formę organizacyjno - prawną podmiotu.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi
formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji
Konkursowej z wszystkich kryteriów postepowania.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu
z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.
Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy
partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania
projektem oraz sposób przekazywania przez Gminę Zaręby Kościelne środków finansowych
na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań
w ramach wkładu własnego.
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. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec
partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu 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).
4. 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).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej
kopercie osobiście lub listownie na adres: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323
Zaręby Kościelne z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA POPC.03.02.00IP.01-00-002/17.”
6. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2017 r., do godziny 14.00. Decyduje data
wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie
przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej/ych. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru partnera:

1. Magdalena Polakowska tel. 86-27-06-004 wew. 20, gopszar@post.pl,
2. Maryla Szwarc, tel. 86-27-06-112, m.szwarc@zareby-kosc.pl
VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1.Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które brały w nim udział,
mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji
wyniku naboru na stronie internetowej Gminy Zaręby Kościelne http://www.zareby-kosc.pl/.
Decyduje data wpływu odwołania do Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323
Zaręby Kościelne.
2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie, decyduje moment wpływu
odwołania a nie nadania jej w placówce operatora pocztowego lub poczty kurierskiej.
4. Odwołania rozpatruje: Wójt Gminy Zaręby Kościelne. Rozstrzygnięcie odwołania jest
ostateczne.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie
zaktualizowana,

a

informacja

ta

zostanie

opublikowana

na

stronie

internetowej

http://www.zareby-kosc.pl.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. 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.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu,
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia
konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym
oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 3.2 Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Józef Rostkowski

