
PWSZ w Tarnowie ogłasza nabór partnerów do projektu przygotowywanego w ramach 
konkursu finansowanego z EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 
2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

PWSZ w Tarnowie ogłasza nabór partnerów do projektu przygotowywanego
w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w

szkolnictwie wyższym, nowe programy kształcenia

 

Nabór partnerów do projektu prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146). 

Informacje o konkursie 1/NPK/POWER/3.1/2016 wraz z regulaminem konkursu
zamieszczone są  na  stronie internetowej:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-
nr-1npkpower312016/

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji
projektu „Kompleksowy rozwój oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie odpowiadającej na
potrzeby lokalnej gospodarki”  mającego za zadanie uruchomienie studiów I stopnia o
profilu praktycznym na kierunku „Automatyka i robotyka” oraz uruchomienie studiów
II stopnia o profilu praktycznym na kierunkach „Elektronika i telekomunikacja”,
„Technologie chemiczne” i „Ekonomia”.

Nabór partnerów do     projektu odbywać się będzie w     drodze otwartego konkursu
w     terminie od     13.05.2016 do     3.06. 2016 roku.

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Konkurs na wybór partnera
do projektu „Kompleksowy rozwój oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie odpowiadającej
na potrzeby lokalnej gospodarki” w ramach Działania 3.1 POWER (konkurs nr:
1/NPK/POWER/3.1/2016) osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w dni robocze od 8.00-
14.00, na dziennik podawczy, pok.024, budynek A, w terminie od 13.05.2016 do 3.06.2016 r.
(decyduje  data  wpływu  do  3.06.2016 do godz. 14.00).

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/


Wszelkie pytania związane z  prowadzonym konkursem należy kierować na adres
mailowy: prorektor_ogolny@pwsztar.edu.pl lub pod numery  telefonów:

1)14  6316681 ; 2) 14  6316682 

Załączniki:

Zał. nr 1 – regulamin konkursu
Zał. nr 2 – formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 3 – deklaracja wsparcia Partnera

mailto:prorektor_ogolny@pwsztar.edu.pl


Załącznik nr 1

Regulamin konkursu

na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej
realizacji projektu

PREAMBUŁA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ści
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (tj. Dz.U. 2016 poz. 217)
występuje jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nowe programy kształcenia.

I OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie u studentów PWSZ w Tarnowie kompetencji
poszukiwanych na rynku pracy poprzez przygotowanie kompleksowej i innowacyjnej
oferty dydaktycznej odpowiadającej na potrzeby pracodawców. Aby zrealizować cel
projektu planuje się uruchomienie w PWSZ w Tarnowie kształcenia na studiach I i II
stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: „Automatyka i robotyka” – studia I
stopnia, „Elektronika i telekomunikacja” – studia II stopnia, „Technologie chemiczne”
– studia II stopnia, „Ekonomia” – studia II stopnia. Dostosowanie kształcenia do
potrzeb pracodawców zostanie osiągnięte poprzez włączenie partnerów projektu w
następujące działania:

1) Budowa programów kszta ł cenia z udzia łem przedstawicieli otoczenia
gospodarczego 

2) Opracowanie skryptów, konspektów i scenariuszy do wybranych zaj ę ć
dydaktycznych o charakterze praktycznym

3) Uczestnictwo specjalistów z otoczenia gospodarczego w prowadzeniu zajęć

4) Opracowanie programów praktyk

5) Budowa systemu umożliwiającego prowadzenie wspólnych prac dyplomowych
oraz projektów dla potrzeb otoczenia gospodarczego. 



II CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu dla zapewnienia kompleksowości
działań, możliwość efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego
rozwiązywania problemów.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:
 współpraca w przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o

uzgodnioną z PWSZ w Tarnowie koncepcję realizacji projektu;
 realizacja wspólnie zaplanowanych działań w projekcie;

 wspólne zarządzanie projektem.

III KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu (zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne);

3. Doświadczenie w  pozyskiwaniu i  realizacji projektów współfinansowanych
ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie
z uczelnią wyższą, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.

4. Proponowany zakres merytoryczny udziału w projekcie oraz deklaracja
wsparcia w osiągnięciu wskaźników założonych w projekcie.

5. Posiadany potencja ł kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji
projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie
jego trwałości.

6. Prowadzenie dzia łalno ści w obszarze RSI na terenie województwa
małopolskiego.



IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest
zobowi ą zany do przed ło żenia nast ępuj ą cych dokumentów (orygina ł lub
uwierzytelniona kopia):
1.1.  wypełnionego „Formularza Zgłoszeniowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego Ogłoszenia;
1.2.  aktualnego wypisu z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego
równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz
umocowanie osób go reprezentujących;
1.3. sprawozdania finansowego – bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni
rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.
Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.) lub uproszczonego sprawozdania finansowego –
uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (w przypadku instytucji
niezobligowanych do sporządzenia dokumentów, o których mowa w niniejszym
punkcie) 
1.4. zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty),
1.5. deklaracji wsparcia Partnera, stanowiąca zał. nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów
formalnych.

3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu,
aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania
podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.

4. Oferty należy dostarczyć do siedziby PWSZ w Tarnowie w zamkniętej kopercie  z 
adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu „Kompleksowy rozwój oferty
dydaktycznej PWSZ w Tarnowie odpowiadającej na potrzeby lokalnej gospodarki” w ramach
Działania 3.1 POWER (konkurs nr: 1/NPK/POWER/3.1/2016) osobiście, listem poleconym
lub pocztą kurierską na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul.
Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w dni robocze od 8.00-14.00, na dziennik podawczy, pok.024,
budynek A, w terminie od 13.05.2016 do 3.06.2016 r roku. (decyduje  data  wpływu 
do  3.06.2016 godz. 14.00).

5. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do PWSZ w
Tarnowie.

6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
7. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020. (tj. Dz.U. 2016 poz. 217) oferty przyjmowane są przez okres 
21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego 
konkursu  przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach 
kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21. dzień od dnia opublikowania 
przedmiotowego ogłoszenia.



V. PROCEDURA KONKURSOWA

1. Informacja o konkursie i Regulamin umieszczone są na stronie internetowej:
www.pwsztar.edu.pl 

2. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez
Rektora PWSZ w Tarnowie. 

3. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół.
4. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku

postępowania konkursowego. Informacja o podmiotach, które zostaną wyłonione w
wyniku rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej
www.pwsztar.edu.pl w terminie dwóch dni od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez
Komisję Konkursową.

5. Z Partnerami wyłonionymi w toku postępowania konkursowego zostanie zawarte
porozumienie partnerskie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania
przyczyny.

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Podmiot, który w ramach konkursu nie został wybrany do pełnienia funkcji
Partnera w projekcie, może wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru
Partnerów.

2. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej w terminie 7 dni
roboczych od doręczenia informacji o wynikach postępowania konkursowego.

3. Odwołanie należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług
kurierskich do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ul.
Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w dni robocze od 8.00-14.00  z dopiskiem „Odwołanie
od decyzji wyboru Partnera w do projektu „Kompleksowy rozwój oferty dydaktycznej
PWSZ w Tarnowie odpowiadającej na potrzeby lokalnej gospodarki” w ramach Działania
3.1 POWER” (konkurs nr: 1/NPK/POWER/3.1/2016).

4. Odwołanie złożone po upływie terminu nie będzie rozpatrywane. 
5. Do weryfikacji odwołań zostanie powołana Komisja Odwoławcza, w skład której

wejdą niezależni członkowie niewchodzący w skład Komisji Konkursowej.
6. Podmiot składający odwołanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach

postępowania odwoławczego w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników
konkursu.

7. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden
środek odwoławczy.



Załącznik nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Otwarty konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do
wspólnej realizacji projektu  „Kompleksowy rozwój oferty dydaktycznej PWSZ w
Tarnowie odpowiadającej na potrzeby lokalnej gospodarki” w ramach w ramach

Działania 3.1 POWER (konkurs nr: 1/NPK/POWER/3.1/2016)

I. INFORMACJA O PODMIOCIE
1. Nazwa podmiotu:

2. Forma organizacyjna:

3. NIP:

4. Numer KRS lub innego właściwego rejestru:

5. Regon:

6. Adres siedziby
       6.1.Województwo:

6.2 Miejscowość:

6.3 Ulica:

6.4 Numer domu:

6.5 Numer lokalu:

6.6 Kod pocztowy:

6.7 Adres poczty elektronicznej:

6.8 Adres strony internetowej:

7. Osoba uprawniona do reprezentacji
7.1 Imię:

7.2 Nazwisko:

7.3 Numer telefonu:

7.4 Adres poczty elektronicznej:

8. Osoba do kontaktów roboczych
8.1 Imię:

8.2 Nazwisko:

8.3 Numer telefonu:

8.4 Adres poczty elektronicznej:

8.5 Numer faksu:

II. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA
Maksymalna liczba punktów 1/5

1. Zgodność działania potencjalnego partnera 
z celami partnerstwa

Krótki opis:

Maksymalna liczba punktów: 1/5



2. Deklarowany wkład potencjalnego 
Partnera w realizację projektu (zasoby )

Krótki opis:

Maksymalna liczba punktów: 1/5

3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji
projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w 
tym przede wszystkim realizowanych w 
partnerstwie 
z uczelnią wyższą, w zakresie zbieżnym 
z założeniami projektu

Krótki opis:

Maksymalna liczba punktów: 1/5

4. Proponowany zakres merytoryczny udziału
w projekcie 

Krótki opis:

Maksymalna liczba punktów: 1/10

5. Proponowane wsparcie w osiągnięciu 
wskaźników założonych w projekcie

 Krótki opis:

Maksymalna liczba punktów: 1/5

6. Posiadany potencjał  kadrowo – 
organizacyjny niezbędny do realizacji 
projektu oraz propozycja wkładu Partnera 
w realizację projektu i utrzymania jego 
trwałości

Krótki opis:

1. Oświadczamy, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie działań.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i nie wnosimy do niego żadnych uwag.

3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania
porozumienia w terminie i miejscu wskazanym przez PWSZ w Tarnowie.

4. Oświadczamy, iż jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają nam
podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.

Data i podpis osoby upoważnionej

…………………………………………



Załącznik nr 3

Deklaracja wsparcia Partnera

W związku z zawiązaniem Partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Kompleksowy rozwój oferty 
dydaktycznej PWSZ w Tarnowie odpowiadającej na potrzeby lokalnej gospodarki”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III Wsparcie dla obszaru 

zdrowia, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nowe programy kształcenia  (konkurs nr: 
1/NPK/POWER/3.1/2016).

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

(nazwa i dane teleadresowe Partnera)

DEKLARUJE

Współuczestnictwo  w następujących działaniach:

1) Budowa programów kształcenia odpowiadających na potrzeby gospodarki

2) Opracowanie skryptów, konspektów i scenariuszy dla uzgodnionych zajęć
dydaktycznych o charakterze praktycznym

3) Prowadzenie zajęć dydaktycznych

4) Opracowanie i realizacja programów praktyk

5) Budowa systemu umożliwiającego prowadzenie wspólnych prac dyplomowych
oraz projektów dla potrzeb otoczenia gospodarczego. 

Ponadto deklaruje wsparcie w osiągnięciu wskaźników założonych w projekcie.

……………………………………………………………..
(Data, podpis i pieczęć Partnera)
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