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_____________________________________________________________________________________ 
Zduńska Dąbrowa  dn. 26.10.2022 r. 

 

 OGŁOSZENIE  

       O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej ogłasza  

otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego 

Centrum Umiejętności w dziedzinie technika weterynaryjna  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” – w ramach konkursu „Utworzenie i 

wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów 

doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w 

Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju 

nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.” 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:      

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie,  

Nowe Zduny 64, 99-440 Zduny 

 

II. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest „Wybór partnera w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 

branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej 

(CoVEs)” dla projektu: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie technika 

weterynaryjna Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Programu Odbudowy. 

Szczegółowy opis konkursu, w tym w szczególności regulamin konkursu, wzór listu intencyjnego 

dotyczącego partnerstwa, podstawowe zasady współpracy stron znajdują się pod adresem: 

https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Planowany zakres działań dla Partnera:  

2. Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego, w zakresie opisów 

merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, 

dostarczanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących Partnera niezbędnych do uzupełnienia 

dokumentacji.  

3. Uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie czyli: 

• przygotowania wraz z wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, 

• wspólna realizacja zadań merytorycznych,  

• wspieranie zarządzania projektem, 

https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie
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• współudział  w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję 

finansującą, 

• realizacja kursów i szkoleń w czasie trwałości projektu. 

4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi Projektu.  

5. Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego i 

finansowego.  

6. Inne działania zlecone przez Lidera Projektu niezbędne do osiągnięcia i należytego wykonania projektu. 

 

IV. Podstawowe wymagania wobec Partnera (Głównego) - kryteria brane pod uwagę przy wyborze 

Partnera 

Lp. Kryteria konieczne 

1 Zgodność działania potencjalnego  Partnera z celami partnerstwa 

2 
Zgodność Podmiotu/Partnera z zapisami pkt.3.1  regulaminu konkursu  działa/branża 
zgodna z zapisami konkursu  – technik weterynarii 

3 Zasięg działalności Partnera - Krajowy 

4 Prowadzi działalność statutową w dziedzinie/branży -  technik weterynarii 

5 
Posiada podstawowe dokumenty organizacyjne w tym: Statut, NIP, REGON, wpis do KRS lub inny 
dokument stwierdzający legalność działania 

6 

Reprezentuje: organizację lub stowarzyszenie pracodawców albo samorząd gospodarczy lub inną 
organizację gospodarczą albo stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub 
zawody pokrewne albo samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub 
zawody pokrewne  

7 

Działa na podstawie odpowiednio: 

• ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. 
zm.), lub 

• ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.), 
lub 

• ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z późn. 
zm.), lub 

• ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).  

8 
Deklaruje współpracę z Ostatecznym odbiorą wsparcia w trakcie przygotowania przedsięwzięcia w 
dziedzinie technik weterynarii.   

9 
Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności  (osoby wykwalifikowane) niezbędne do realizacji 
Projektu. 

10 Oferuje swój wkład w realizację celu partnerstwa, 

11 
Posiada doświadczenie w realizację przedsięwzięć o podobnym charakterze zrealizowanych ze 
środków krajowych lub współfinansowanych z UE 
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V. Miejsce realizacji zamówienia:   

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  

Nowe Zduny 64, 99-440 Zduny. 

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VII. Zamawiający przewiduje możliwość pozyskania dobrowolnych partnerów dodatkowych. 

1. W przedsięwzięciu przewiduje się możliwość pozyskania dodatkowych, dobrowolnych partnerów 

właściwych dla dziedziny technika weterynaryjna  np. innych organizacji branżowych, instytutów 

badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych, uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach 

właściwych dla danej dziedziny, na zasadach ogólnych dotyczących projektów finansowanych z UE. 

Zasięg terytorialny działania partnerów dodatkowych nie musi obejmować całego kraju. Dodatkowi 

partnerzy powinni również potwierdzić partnerstwo jak w pkt. 3.2.regulaminu Konkursu, czyli podpisać 

List intencyjny na etapie składania wniosku o objęcie wsparciem oraz Umowę o partnerstwie na etapie 

podpisywana umowy o objęcie wsparciem z FRSE. 

2. Zamawiający może złożyć propozycje udziału w Projekcie jako Partner dodatkowy 

Oferentowi, który złożył mniej korzystną ofertę występując o Partnera Głównego a spełnia 

wszystkie kryteria konieczne. 

3. Oferent może złożyć ofertę tylko na partnera dodatkowego. 

VIII. Podstawowe wymagania wobec Partnera Dodatkowego - kryteria brane pod uwagę przy 

wyborze Partnera 

Lp. Kryteria  

1 Zgodność działania potencjalnego  Partnera Dodatkowego z celami partnerstwa 

2 Prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie/branży technika weterynaryjna 

3 
Posiadanie podstawowych dokumentów organizacyjnych tj. Statut, NIP, REGON, wpis do KRS lub 
inny dokument stwierdzający legalność działania 

4 

Deklaracja współpracy z Ostatecznym odbiorcą wsparcia w trakcie przygotowania przedsięwzięcia 
w dziedzinie technika weterynaryjna - Oświadczenie o gotowości do współpracy z Zespołem Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w realizacji 
projektu na każdym jego etapie, w tym do prowadzenia weryfikacji założeń przedsięwzięcia w 
okresie przewidzianym projektem 

5 
Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności (osoby wykwalifikowane) niezbędnych do realizacji 
Projektu. 

6 Zaoferowanie swojego wkładu w realizację celu partnerstwa, 

7 
Posiadanie doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze zrealizowanych ze 
środków krajowych lub współfinansowanych z UE 
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IX. Zmiana partnera 

1. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne jest dokonanie zmiany partnera. Wymaga to 

jednak wcześniejszego zgłoszenia do FRSE wraz z uzasadnieniem oraz uzyskania pisemnej zgody 

FRSE.  

2. Warunkiem wyrażenia przez FRSE zgody na tego rodzaju zmianę jest zapewnienie, że:  

• nowy partner będzie posiadał zbliżony lub wyższy potencjał i doświadczenie w stosunku do partnera, 

który zrezygnował z udziału w projekcie oraz zostanie wybrany z zachowaniem zasad, o których mowa 

puncie 3.2.;  

• podstawowe założenia dotyczące działań realizowanych w projekcie nie zmienią się;  

• przedsięwzięcie przyjęte do dofinansowania będzie spełniało wszystkie ogólne i szczegółowe kryteria 

wyboru przedsięwzięcia obowiązujące w Konkursie.  

Zmiana składu grupy partnerskiej odbywa się poprzez złożenie przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia 

Wniosku o zmianę. Zatwierdzenie wniosku przez FRSE spowoduje sporządzenie Aneksu do umowy o 

objęcie wsparciem aktualizującego skład grupy partnerskiej. 

 

X. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę przejrzystości i równego traktowania 

podmiotów. 

 Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych 

 

XI.    TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Przedsięwzięcie powinno być realizowane w następującym harmonogramie:  

1. Podpisanie listu intencyjnego partnera ze szkołą  do 12.12.2022 r 

2. Złożenie wniosku do 15.12.2022 r. 

3. Podpisanie umowy partnerskiej  w  momencie podpisania umowy z IZ. 

4. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia  

5. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności do dnia 31.12.2024r.  

6. Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w tym przeszkolenie 200 osób do 

30.06.2026 r. 

 

XII. DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI   SĄ  WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ 

NASTĘPUJĄCE WARUNKI:  

1. Uprawnienia - posiadają uprawnienia do wykonywania działań zapisanych w regulaminie konkursu. 

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest załączenie do formularza ofertowego następujących 

załączników: 

a. Kopia Statutu Organizacji – potwierdzony za zgodność z oryginałem, 

b. Kopia NIP – potwierdzona za zgodność z oryginałem 

c. Kopia REGON – potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

d. Kopia wypisu z KRS lub inny dokument stwierdzający prawomocność działania partnera. 
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2. Wiedza i doświadczenie - posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim 

potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonywania partnerstwa – potwierdzone w formularzu 

ofertowym. 

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie podobnych partnerstw 

stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu – potwierdzone w formularzu ofertowym. 

 

XIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Sposoby przyznawania punktacji zostały opisane w formularzu ofertowym. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert. 

3.  Podstawowym kryterium wyłonienia partnera jest: Największa ilość uzyskanych punktów 

 

XIV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Formularza ofertowy w którym własnoręcznym podpisem stwierdza 

spełnienie warunków udziału w zapytaniu. 

 

XV. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY NA PARTNERA (GŁÓWNEGO): 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na partnera głównego  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

4. Oferta powinna być podpisana przez Partnera lub osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera 

XVI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY NA PARTNERA DODATKOWEGO: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na partnera dodatkowego. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

4. Oferta powinna być podpisana przez Partnera lub osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera. 

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Ofertę należy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą  e-mailową na adres:   

szkola@zspzd-technikum.pl  

2. Termin składania ofert upływa 17 listopada 2022 roku do godz. 11.00. Decyduje data wpływu do 

Zamawiającego. Oferty złożone  tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

3. Termin otwarcia ofert 17 listopad 2022 roku do godz. 13.00. 

 

XVIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest: 

Stanisław Kosmowski  - tel. 46 838 74 95 lub e-mail:  

     szkola@zspzd-technikum.pl 
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XIX. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny, 

zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie, przedłużenia terminu 

rozstrzygnięcia naboru albo innej zmiany niniejszego ogłoszenia. 

2. W przypadku unieważnienia naboru Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego 

tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który 

dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania 

zgłoszenia. 

3. Ogłaszający w wyniku postępowania wybierze tylko jednego Partnera głównego. 

4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym 

Partnerem. 

5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania 

dofinansowania ze środków KPO. 

6. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie BIP szkoły www.zspzd-technikum.pl Informacja o 

wyborze/braku wyboru danej oferty zostanie również przekazana pisemnie oferentom. Decyzja ta 

będzie ostateczna. 

 
XX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie      

2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za      

    pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkla@zspzd-technikum.pl  lub pisemnie na adres     

jednostki. 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lic. c) RODO w celu 

związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania. 

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji  

międzynarodowej/. 

6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

mailto:szkla@zspzd-technikum.pl
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b) wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/ Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 

9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO. 

 

 


