Wzór zgłoszenia
do konkurs na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu II
Efektywne Polityki Publiczne Dla Rynku Pracy, Gospodarki I Edukacji. Działanie 2.10 Wysoka Jakość Systemu Oświaty. Opracowanie i upowszechnienie
narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze emocjonalno-społecznym.

Podmiot zgłaszający ofertę Partnerstwa:
Nazwa:………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………..
NIP:………………………………………………………..
REGON:……………………………………………………….
Strona internetowa:…………………………………………
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Wymóg w stosunku do Partnera
Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie
podmioty (zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej,
podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
Charakterystyka Podmiotu w tym: charakterystyka
działalności podmiotu wraz z obszarem działania
oraz opis doświadczenia w realizacji podobnych do
założonych w projekcie działań, w tym opis
doświadczenia i kwalifikacji w zakresie realizacji
projektów współfinansowanych z EFS, EFRR,
środków krajowych i innych (w tym wykaz
zrealizowanych projektów wraz z krótkim opisem)
oraz informację nt. rocznych obrotów za ostatni

Spełnienie wymogu
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zamknięty rok obrotowy
Podmiot
posiada
niezbędną
wiedzę
i
udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu
lub adaptacji wystandaryzowanych narzędzi
diagnostycznych
wspierających
pomoc
psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży.
Podmiot w ciągu ostatnich 5 lat, zrealizował co
najmniej 1 projekt lub usługę o łącznej wartości
stanowiącej co najmniej 800 000 zł. na
wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne w
obszarze emocjonalno-społecznym, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jedną usługę polegającą na opracowaniu narzędzia
diagnostycznego oraz opracowaniu materiałów
merytorycznych o wartości nie niższej niż 800000 zł.
Jako
narzędzia
diagnostyczne
Instytucja
Organizująca Konkurs – Departament Funduszy
Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej
oraz Uniwersytet Śląski rozumie np. testy,
inwentarze, kwestionariusze, skale obserwacyjne itp.
Za materiały merytoryczne rozumieją przygotowanie
w wersji elektronicznej lub papierowej materiałów
merytorycznych do opracowanego narzędzia lub
materiały np. publikacje, analizy, raporty,
sprawozdania, opracowania, scenariusze zajęć itp.
Partner jest zaangażowany w realizację całego Zakres zaangażowania Partnera:
projektu, co oznacza, że uczestniczy również w
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i
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zarządzaniu projektem. Przy czym partner może
uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w
projekcie
(określonych
we
wniosku
o
dofinansowanie). Proponowany wkład oferenta w
realizację celu partnerstwa.
Wykazanie, iż Partner posiada potencjał ludzki,
organizacyjny i technicznych niezbędny do realizacji
zgłaszanych do projektu działań

Lista załączników:
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).
2. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za
przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
3. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach
programowych.

