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Legnica, dnia 15 czerwca 2018r.  
 
 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA 

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18  

(typ operacji 8.6A) dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw  

i przedsiębiorców z sektora MMŚP Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. 

ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica 

 

na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) 

 

ogłasza otwarty nabór Partnera 

 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18  

(typ operacji 8.6A) dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców  

z sektora MMŚP dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

 

I. CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest wyłonienie Partnera (dopuszcza się występowanie wspólne Partnerów) do wspólnej 

realizacji projektu w ramach Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

z sektora MMŚP. Planowana wartość projektu wynosi około 30.960.000,00 zł. Projekt dofinansowany 

będzie w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

II. OPIS DZIAŁAŃ I ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU  

 

Projekt zakłada realizację działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich 

pracowników poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój 

przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji zgodnie 

ze zdiagnozowanymi potrzebami, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa, 

częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.  
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III. CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY  

 

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn.: „PARTNERSTWO NA RZECZ DOLNOŚLĄSKICH MMŚP 

ORAZ ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. Przewiduje się, iż Lider projektu – Agencja Rozwoju 

Regionalnego „ARLEG” S.A. będzie odpowiedzialna za zarządzanie merytoryczne projektem (m. in. 

przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad udzielanym wsparciem) oraz administracyjne 

(m.in. sprawozdawczość finansową i merytoryczną, kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WD, 

Instytucją Pośredniczącą RPO WD, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji, nadzór nad 

budżetem i harmonogramem projektu), a Partner/Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację 

merytorycznych działań, w tym m.in: rekrutację uczestników, organizację doradztwa oraz 

dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP.  

Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w Umowie Partnerskiej po zakończeniu negocjacji z 

wybranymi oferentami.  

Wymagania wobec Partnera:  

a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,  

b) oferowany wkład partnera w realizację celów partnerstwa,  

c) doświadczenie w realizacji wsparcia dla MMŚP.  

d) współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie.  

 

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA  

 

1. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:  

− projektów partnerskich,  

− przedsięwzięć zrealizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w obszarze i dla grupy 

docelowej objętej interwencją projektową.  

2. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.  

3. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne 

przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym 

partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.  

4. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w 

realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym wkład własny finansowy lub 

rzeczowy na poziomie co najmniej 15% wartości zadań Partnera w projekcie),  

5. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.  
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V. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ CELEM WERYFIKACJI SPEŁNIENIA    

     PRZEDSTAWIONYCH WYMAGAŃ  

 

1. W FORMULARZU OFERTY NA PARTNERA podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera 

projektu w procedurze otwartego naboru zobowiązany/i jest:  

1. 1. wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa,  

1. 2. przedłożyć deklarację współpracy z Liderem w zakresie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie,  

1. 3. przedłożyć aktualny wypis KRS lub z odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących,  

1. 4. przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,  

1. 5. przedłożyć sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok 

obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. 

nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania 

sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i 

należności, 

1. 6. przedłożyć oświadczenie podmiotu/ów ubiegającego/ych się o wybór na partnera o braku 

wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), 

1. 7. wykazać posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością. 

1. 8. określić zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie 

odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych, przy 

oczekiwanym minimalnym wkładzie organizacyjnym polegającym na zapewnieniu dostępności 

form wsparcia na terenie miejscowości: Jelenia Góra, Wrocław oraz Wałbrzych.  

1. 9. wykazać doświadczenie w zarządzaniu i realizacji min. 5 projektów o wartości nie mniejszej  

niż 5 mln zł. każdy w ciągu ostatnich 5 lat na rzecz MŚP realizowanych na terytorium, którego 

będzie dotyczyć projekt.   

1. 10. wykazać doświadczenie w udzielaniu w ciągu ostatnich 5 lat pomocy publicznej / pomocy de 

minimis na rzecz min. 350 MŚP (nazwa podmiotu, data udzielenia).   

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.7, stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej 

jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.  

3. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.8-1.10 stanowią kryteria merytoryczne, których wartość 

punktowa została określona w formularzu oferty na Partnera. 

4. W przypadku partnerstwa podmiotów:  

4.1. wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.7 dotyczą każdego podmiotu i muszą być spełnione 

przez każdy podmiot z osobna,  

4.2. wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.8-1.10.  mogą być spełnione łącznie przez 

Podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu.  
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5. Wykonawca ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub 

dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Zamawiającemu w celu 

realizacji procesu przetargowego. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego do 

przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby postępowania przetargowego, 

informacji, o których mowa w art. 14 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

6. Podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu zobowiązany/e są wskazać w 

Formularzu oferty Lidera Partnerów do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy partnerstwa. Przed podpisaniem umowy Lider 

może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.  

7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

podmiot składający ofertę. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez te podmioty lub pełnomocnika.  

8. Oferty składne przez potencjalnych Partnerów ponadto muszą zawierać następujące dokumenty:  

1) Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do 

kontaktów w sprawie współpracy; 

2) Wykaz osób przewidzianych do realizacji celów partnerstwa; 

3) Szacunkowy koszt działań w ramach projektu zaproponowanych przez Partnera;  

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera 

projektu.   

 

VI. SKŁADANIE OFERT I WYBÓR PARTNERA 

 

1. Podmioty ubiegające się o wybór na Partnera projektu w procedurze otwartego naboru są 

zobowiązane do przedłożenia wypełnionego „Formularza oferty na Partnera" w oparciu o 

zamieszczony wzór stanowiący Załącznik nr 1. 

2. Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 9 lipca 2018 r. do godziny 10:00 na adres: 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica, w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem: „Oferta partnerstwa – konkurs nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 

8.6A). Nie otwierać przed dniem 9 lipca 2018 r.  do godz. 10:00.”.  

3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli.  

4. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, 

własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz 

poświadczone za zgodność z oryginałem. 
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5. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, 

decyduje data wpływu oferty do Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., a nie data stempla 

pocztowego. 

6. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone. 

7. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom. 

8. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację 

przyznaną według kryteriów wskazanych w Formularzu oferty na partnera. 

9. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista 

rankingowa ocenionych ofert. 

10. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej partnerów takiej samej liczby punktów, o wyborze 

danej oferty decyduje data wpływu oferty. 

11. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zostanie zawarta Umowa Partnerstwa. 

12. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej 

www.arleg.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.  

ul. Macieja Rataja 26 w Legnicy w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.  

 

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia 

odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników naboru w formie 

pisemnej, na adres składania ofert.  

2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję 

powołaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.  

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie 

kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.  

4. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.arleg.eu.  

 

 VIII. INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Partnerem projektu może być podmiot, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne i finansowe oraz wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. będzie 

uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.  

2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym 

mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

3. Planowany termin realizacji projektu: sierpień 2019 r.– kwiecień 2022r.  

4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.  

http://www.arleg.eu/
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5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania 

dofinansowania ze środków UE.  

6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do 

zmiany niniejszego ogłoszenia.  

7. Osoba uprawniona do kontaktu: Joanna Milczarz, e- mail: asia.milczarz@arleg.eu,  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY NA PARTNERA  
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Załącznik nr 1  

 
 

 

FORMULARZ OFERTY NA PARTNERA 

 

w ramach  

 

konkursu nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6A) dla Działania 8.6 Zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP Osi Priorytetowej 8 Rynek 

Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 

 

I. INFORMACJA O PODMIOCIE* 

Nazwa podmiotu  

Forma organizacyjno-prawna  

NIP  

Nr KRS lub innego właściwego 

rejestru 

 

REGON  

Adres siedziby  

Adres poczty elektronicznej  

Osoba/y uprawniona/e  

do reprezentacji podmiotu (imię 

i nazwisko, stanowisko) 

 

Osoba do kontaktów roboczych 

(imię i nazwisko, stanowisko, nr 

telefonu, adres email) 
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II. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA/ÓW 

Kryteria formalne (0/1) 

1. Zgodność działania 

partnera z celami 

partnerstwa 

 

2. Współpraca w zakresie 

przygotowania projektu 

(deklaracja – załącznik) 

 

3. Aktualny wypis KRS lub z 

odpowiedniego wyciągu z 

ewidencji lub inne 

dokumenty potwierdzające 

status prawny 

potencjalnego Partnera 

oraz umocowanie osób 

reprezentujących 

 

4. Oświadczenie o 

niezaleganiu z płatnościami 

wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego 

 

5. Sprawozdanie finansowe – 

bilans oraz rachunek 

zysków i strat za ostatni 

zamknięty rok obrotowy 

zgodnie z przepisami 

Ustawy o rachunkowości z 

dnia 29 września 1994 r. 

(Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 

1223 z późn. zm.) 

 

6. Oświadczenie podmiotu/ów 

ubiegającego/ych się o 

wybór na partnera o braku 

wykluczenia z możliwości 

otrzymania dofinansowania 

(o którym mowa w art. 207 

ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych 

 

7. Posiada wdrożony system 

zarządzania jakością  
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Kryteria merytoryczne** 

Maksymalna liczba punktów: 0/20*** 

1. Zakres wkładu w realizację 

partnerstwa (zasoby 

ludzkie, techniczne, 

organizacyjne i finansowe) 

przy zapewnieniu 

dostępności form wsparcia 

na terenie Jeleniej Góry, 

Wrocławia oraz 

Wałbrzycha. 

 

Kryteria merytoryczne** 

Maksymalna liczba punktów: 0/40*** 

2.  Doświadczenie w 

zarządzaniu i realizacji min. 

5 projektów o wartości nie 

mniejszej niż 5 mln zł. każdy 

w ciągu ostatnich 5 lat na 

rzecz MŚP realizowanych na 

terytorium, którego będzie 

dotyczyć projekt (tytuł 

projektu, nazwa programu i 

działania, obszar realizacji, 

cel projektu, rezultaty, 

grupa docelowa) 

 

Kryteria merytoryczne** 

Maksymalna liczba punktów: 0/60*** 

3.  Doświadczenie w udzielaniu 

w ciągu ostatnich 5 lat 

pomocy publicznej / 

pomocy de minimis na 

rzecz min. 350 MŚP (nazwa 

podmiotu, data udzielenia) 

 

 

*    W przypadku oferty złożonej wspólnie, część I formularza oferty musi zostać wypełniona odrębnie 

przez    każdego z Partnerów, 

**   Wymagania mogą być spełnione łącznie przez podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na 

Partnera projektu, 

***   Punkty za spełnienie kryterium przydzielane będą proporcjonalnie, przy założeniu że najlepsza oferta 

uzyska maksymalną liczbę punktów, 

 

 

 

 

 

………………………………………………                          ………………………………………………….. 

 Pieczęć firmowa       Podpis osób upoważnionych 

 


