Otwarty nabór partnera w celu współnej realizacji projektu w ramach Działania 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego , Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regiolnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłaszający konkurs:
Gmina Charsznica , 32-250 Charsznica
NIP 659-11-53-915 REGON 000532234
strona internetowa: www.charsznica.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 -2020 (Dz.U z 2016 roku poz.217) Wójt Gminy Charsznica ogłasza
otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych) , w celu wspólnego
przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Działania 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego , Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne .

I. CEL PARTNERSTWA:
Wspólne opracowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w Szkołach prowadzących
kształcenie ogólne na terenie gminy Charsznica.
II. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA
W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wspólnym
wsparciem szkół z terenu Gminy Charsznica ,których celem jest poprawa jakości edukacji
ogólnej ,realizowana w oparciu o diagnozę potrzeb ,a w szczególności przez:
1)Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetecji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w
zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych,
2) rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych ,nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu ,
3)wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw /umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej ) poprzez pomoc stypendialną.

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Do postępowania mogą wystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną ,które

łącznie spełniają następujące wymogi:
1) Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami partnerstwa.
2) Nie zaleganie z opłacaniem składek wobec ZUS lub KRUS.
3) Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4
ustawy z dnia 21.06.2013 r. o finansansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885) z
zastrzeżeniem art.207 ust.7 tej Ustawy.
4) Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę .

Kryterium dodatkowe:
-posiada potencjał ludzki,organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłoszonych
do projektu działań - od 0 do 10 pkt.

IV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁÓŻENIA 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 stanowiący załącznik nr 2 do
zarządzenia,
2.Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji
potwierdzającej formę organizacyjno-prawną podmiotu,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego ,że
oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
4.Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające ,że żadna z osób
reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w
art.229 i 230a Kodeksu karnego,
5. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta ,która spełnia wszystkie wymogi formalne
i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
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 współnego zarządzania
projektem oraz sposób przekazania przez Gminę Charsznica środków finansowych na pokrycie
niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

V.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 zgodne z wymaganieniami
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 sporządzonego 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 dostarczyćw jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie
osobiście w Sekretariacie urzędu lub listownie na adres Urząd Gminy Charsznica 32-250
Charsznica ul.Kolejowa 20, z adnotacją:
„ Konkurs na wybór Partnera w celu wspólnej realizacjiprojektu w ramach naboru dla
Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Nie otwierać
przed 29.07.2016 do godz. 15-tej.”
6.Termin składania ofert:Ofertę należy składać w terminie do dnia 29.07.2016 do godz. 15-tej.
Decyduje data wpływu do urzędu .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.
8. Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru:
Agata Ciepała -Dyrektor GZEAS w Charsznicy- tel. 413836162 wew.60.

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1.Od decyzji o roztrzygnięciu niniejszego konkursu , podmioty ,które brały w nim udział ,
mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia
publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Gminy Charsznica.
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Charsznica.
2.Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
3.Odwołanie należy złożyć osobiście wSekretariacie urzędu lub listownie na adres Urząd
Gminy Charsznica 32-250 Charsznica ul.Kolejowa 20.
4.Odwołanie rozpatruje Wójt Gminy Charsznica.Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
5.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie
zaktualizowana ,a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy
Charsznica.

VII. DODATKOWE INFORMCJE
1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy
partnerskiej z wybranym w drodze konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega
sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem ,którego oferta uzyskała w
kolejności największą liczbę punktów.
2.Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu,

rozsterzygnięcia 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 Poddziałania 10.1.3
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
4.Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz
unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

