
 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 2 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 Nr 84 poz. 712 z późniejszymi zmianami), jako 

Wnioskodawca w ramach PO KL    ogłasza otwarty nabór na PARTNERA działającego w sektorze energetyki i inżynierii 

środowiska zainteresowanego wspólną realizacją projektu 

„Właściwy kierunek – wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia na WIŚiB PCz”. 

 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach 

publicznych oraz o działalności pożytku publicznego. 

 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 

W naborze mogą brać udział partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt.7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 Nr 84 poz. 712. z późniejszymi zmianami) oraz pracodawcy w 

rozumieniu art. 2  ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U.2008, Nr 69 poz 415 z późniejszymi zmianami), którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne 

(finansowy wkład własny nie jest wymagany) oraz wspólnie z liderem i pozostałymi partnerami będą uczestniczyć 

w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji. 

 

Cel partnerstwa: 

Współpraca w przygotowaniu i realizacji projektu polegającego na organizacji płatnych praktyk trzymiesięcznych dla 

studentów kierunków; Energetyka i Inżynieria Środowiska 

 

Przewidywany zakres działań dla Partnera: 

1.Współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu. 

2.Współpraca w organizacji 3 miesięcznych praktyk 

. 

Wymagania wobec Partnera: 

1.Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego, w zakresie proponowanym  w projekcie.  

2.Zakres prowadzonej działalności zgodny z tematyką projektu opisaną w „Celach partnerstwa”,  

3.Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych do wykonania zadań w zakresie 

proponowanym w projekcie. 

4.Wyrażenie zgody na współpracę WISiB jako Liderem projektu poprzez podpisanie i złożenie listu intencyjnego. ( listy 

intencyjne będą przesyłane do podmiotów, których oferta zostanie zaakceptowana) 

 

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać: 

1.Informację na temat zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa. 

2.Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne). 

3.Koncepcję realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu. 

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć: 

1.Kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu rejestrowego ( wpis do KRS lub EG) 
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2.Oświadczenie stwierdzające fakt nienaruszenia umów i prawidłowej realizacji działań związanych z ubieganiem się o 

wsparcie oraz prawidłowej realizacji projektów w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

 

Kryteria wyboru partnerów: 

1.Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. 

2.Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne). 

3.Propozycja realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla potencjalnego partnera projektu. 

4.Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze. 

 

Procedura wyboru partnera: 

Wnioskodawca dokona oceny formalnej spełnienia w/w wymagań przez potencjalnych partnerów. Z podmiotami 

spełniającymi te wymagania przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące doprecyzowania celu partnerstwa, 

dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy Partnerem i Liderem, sposobu zarządzania partnerstwa oraz innych kwestii 

niezbędnych do zawarcia umowy partnerstwa. 

 

Termin składania ofert: 29 listopad 2013 r., do godz. 9:00 (liczy się data wpływu oferty). 

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną  na adres 

mailowy: szp@is.pcz.czest.pll, w tytule wiadomości należy wpisać nazwę projektu  

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3250483. 

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej wydziału; 

www.is.pcz.pl 

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

1.Wyboru dowolnej liczby partnerów do wspólnej realizacji projektu. 

2.Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 

3.Ogłaszający nabór zastrzega sobie również prawo do rozwiązania umowy o współpracy w przypadku nieprzyznania 

dofinansowania. 

 

Procedura odwoławcza: 

1.Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się do WIŚiB PCz od decyzji wskazującej wybranego 

partnera w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2.Odwołanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: szp@is.pcz.pl 

 W tytule wiadomości należy wpisać: „Odwołanie –„Właściwy kierunek – wzmocnienie praktycznych elementów 

kształcenia na WIŚiB PCz”. 

 

3.Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 

4.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem 

zainteresowanego podmiotu. 

5.Po zakończeniu negocjacji zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie Wydziału 
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