Gliwice, 26.03.2020 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Politechnika Śląska z siedzibą przy ulicy Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice, zgodnie z art. 33
ust. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych,
prowadzącego działalność produkcyjną w Polsce, w celu wspólnego przygotowania
i realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020, konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem
ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO
WER.

I. CEL PARTNERSTWA
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie projektu oraz - w przypadku otrzymania
dofinansowania - wspólna realizacja zadań zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
obejmującego wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania na rzecz utrzymania aktywności
zawodowej pracowników w wieku około- i przedemerytalnym jako rezultatu projektu.
Głównym celem projektu jest stworzenie modelu przekwalifikowania pracowników w wieku okołoi przedemerytalnym wykonujących prace produkcyjno-manualne, do nowych zawodów
zaliczanych do Przemysłu 4.0.
Udział

partnera

w

projekcie

będzie

polegał

na

opracowaniu

i

stworzeniu

3 programów szkolenia w technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR) wraz
z instrukcją, dla 3 wybranych rodzajów technik druku 3D oraz na ich przetestowaniu wśród
swoich pracowników z grupy wiekowej 50+.
Planowany czas realizacji projektu: maks. 24 miesiące.
Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy
Politechniką Śląską (Liderem partnerstwa), a partnerem spoza sektora finansów publicznych,
wyłonionym w drodze niniejszego naboru. W projekcie przewidziano również udział partnerów
z sektora finansów publicznych (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) oraz partnerów

zagranicznych.

II. ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU
Realizacja projektu ma na celu wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania
aktywności zawodowej pracowników w wieku około- i przedemerytalnym (50+).
Projekt zakłada realizację działań dotyczących możliwości przekwalifikowania i poszerzenia
kompetencji zawodowych związanymi z technologiami przemysłu 4.0 wśród pracowników sektora
MŚP, w

tym

mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających osoby w wieku 50+.

Model

przekwalifikowania służyć ma utrzymaniu aktywności zawodowej tej grupy osób i ich adaptacji
do postępu technologicznego (4. rewolucji przemysłowej) przez nabycie nowych kompetencji.
Projekt zakłada wytworzenie narzędzia do utrzymania aktywności zawodowej

pracowników

w wieku przed- i emerytalnym oraz przetestowanie możliwości zatrudniania w sektorze przemysłu
osób płynnie ze stanowisk manualnych na stanowiska technologii 4.0. Przetestowanie to będzie
dotyczyło stanowiska pracy drukarza 3D. Prace wykonywane dotychczas przez pracowników
produkcyjnych manualnie przy taśmie, dzięki technologiom 4.0 w przemyśle przyszłości będą
realizowane z wykorzystaniem druku 3D.
Wypracowane w projekcie rozwiązania zostaną docelowo przeniesione na szczebel krajowy.
Będą ogólnodostępne i umożliwią podniesienie kompetencji zawodowych wśród przedstawicieli
grup tożsamych z grupą docelową projektu oraz zwiększą ich szanse na rynku pracy.
Metodologia zostanie udostępniona we wszystkich 16 Wojewódzkich Urzędach Pracy.

III. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA
Do postępowania może przystąpić wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną, który
łącznie spełnia wymogi:
1. Prowadzi działalność w Polsce.
2. Prowadzi działalność w sektorze przemysłowym.
3. Należy do sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.
4. Posiada potencjał ludzki, organizacyjny, ekonomiczny i techniczny niezbędny do
przygotowania projektu i realizacji zaplanowanych w projekcie działań, tj. stworzenia
i przetestowania oprogramowania szkoleniowego w technologii VR/AR dla pracownika
obsługującego stanowisko druku 3D. Działanie to jest wymagane w celu stworzenia
modelu przekwalifikowania osób w wieku okołoemerytalnym do nowych prac przemysłu
4.0.

5. Sytuacja prawna, ekonomiczna i finansowa oferenta zapewnia prawidłową realizację
działań partnerskich, a w szczególności oferent:
a. nie jest podmiotem powiązanym z Politechniką Śląską w rozumieniu przepisów
Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
uznającego

niektóre

rodzaje

pomocy

za

zgodne

z

rynkiem

wewnętrznym

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
b. nie jest podmiotem podlegającym wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Działania projektowe będą związane z koniecznością komunikacji z partnerami zagranicznymi,
zatem konieczna jest

znajomość języka angielskiego

u przedstawiciela/-i

partnera

zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu.

IV. ZAKRES WYMAGANEJ OFERTY.
Kandydat na partnera może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zawierać następujące
informacje:
Dane dotyczące Oferenta zgodne z opisem podanym w Załączniku nr 1, obejmujące:
a. Dane Podmiotu.
b. Charakterystykę Podmiotu, z uwzględnieniem:
• działalności wraz z obszarem działania,
• opisu potencjału (ludzki, techniczny, ekonomiczny i organizacyjny),
• doświadczenie w realizacji działań na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych kadry
• doświadczenie w zastosowaniu technologii VR/AR w tworzeniu oprogramowania
• jeżeli dotyczy, z wykazem zrealizowanych projektów i ich krótkim opisem.
c. Proponowany wkład w realizację celu partnerstwa (w tym wkład ludzki, techniczny,
ekonomiczny i organizacyjny) oraz opis proponowanych w projekcie działań.
d. Liczbę pracowników ogółem oraz liczbę osób zatrudnionych na produkcji wraz z
wskazaniem liczby pracowników produkcji 50+ mogących podlegać testowaniu narzędziem
wytworzonym w projekcie
Oferent składa wraz z ofertą następujące załączniki:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Wykaz osób dedykowanych do pracy w zespole projektowym niniejszego partnerstwa
wraz z CV tych osób

3. Inne dokumenty mogące zdaniem Oferenta mieć znaczenie przy ocenie oferty.

V. KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:
Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Oceniająca.
Pod rygorem nierozpatrywania ofert, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest
spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań
formalnych opisanych w pkt. III.
Ocena wymagań formalnych wskazanych w pkt. III zostanie dokonana na zasadzie spełnia /
nie spełnia.
Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane
następujące kryteria oceny merytorycznej:
Kryteria / Liczba punktów:
1. Oferowany wkład partnera (ludzki, organizacyjny, ekonomiczny i techniczny) opisany
w ofercie (maks. 30 pkt. ) / 0-30 punktów; punktacja przyznawana przez Komisję.
2. Rodzaj i zakres merytoryczny działań zakładanych w projekcie (maks.30 pkt.) / 0-30
punktów; punktacja przyznawana przez Komisję.
3. Doświadczenie w realizacji działań (np. programów szkoleń, programów rozwoju, innych
działań) na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych kadry (maks. 15 pkt) /1-2 działania:
5 punktów, 3-4 działania: 10 punktów, 5 i więcej działań: 15 punktów.
4. Doświadczenie w zastosowaniu technologii VR/AR w tworzeniu oprogramowania (maks.
15 pkt.) / 1-3 projekty tworzenia oprogramowania: 5 punktów, 4-6 projektów: 10 punktów,
7 projektów i więcej: 15 punktów.
Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne
i uzyskała najwyższa sumę punktów przyznanych przez członków komisji oceniającej.
Politechnika Śląska zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego partnera, jeśli
kandydaci na partnera uzyskają taki sam lub zbliżony wynik punktowy.

VI. TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferent składa dokumentację ofertową sporządzoną w sposób jak podano w pkt. IV, tj.:
1) Ofertę przygotowaną pisemnie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia

2) następujące załączniki do Oferty:
i.

aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących.

ii.

wykaz osób dedykowanych do pracy w zespole projektowym niniejszego
partnerstwa wraz z CV tych osób

iii.

inne dokumenty mogące zdaniem Oferenta mieć znaczenie przy ocenie oferty.

2. Kompletną Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć:
✓ w 1 (jednym) egzemplarzu
✓ w zaklejonej kopercie
✓ z adnotacją: „Otwarty nabór na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji
projektu w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20”.
✓ osobiście

lub

listownie

na

adres:

Międzynarodowe

Centrum

Badań

Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18B,
pok. 202
✓ lub mailowo na adres mcbi@polsl.pl
3. Termin składania ofert: do dnia 22.04.2020, godz. 24:00 włącznie. Decyduje data i godzina
wpływu oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
UWAGA: W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego, zaleca się złożenie oferty
w wersji elektronicznej drogą mailową na adres mcbi@polsl.pl lub przesłanie oferty w formie
dokumentacji papierowej na wskazany powyżej adres.
4. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
5. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec
partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
6. Oferta oraz wszystkie zawarte w niej oświadczenia powinny być podpisane przez
osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie
z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub
prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (w takim przypadku pełnomocnictwo należy
dołączyć do oferty).
7. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis
(np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny
opatrzony pieczęcią imienną).
8.

Kandydat na partnera może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a. unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
b. zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera, z tym, że każda zmiana zostanie
podana do wiadomości poprzez publikację treści zmian na stronie www ogłaszającego
nabór.
2. W przypadku unieważnienia naboru Politechnika Śląska nie ponosi odpowiedzialności za
szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury
lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia. W szczególności Politechnika Śląska
nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum
Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej (www.mcbi.pl) oraz w BIP Politechniki
Śląskiej (https://bip.polsl.pl).
4. Politechnika Śląska będzie uczestniczyć w projekcie na zasadzie Lidera partnerstwa.
5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem który uzyskał najwyższa ocenę
w naborze, zostanie podpisana umowa. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje
odwołanie.
6. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy
partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego naboru podmiotem, Politechnika Śląska
zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z oferentem, którego oferta uzyskała
w kolejności najwyższą liczbę punktów.
7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym
oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach POWR.04.03.00-IP.0700-002/20 lub jego odrzucenia podczas oceny przez Instytucję przeprowadzającą konkurs.
8. Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-23/
9. Informacji związanych z naborem udziela Sekretariat Międzynarodowego Centrum
Politechniki Śląskiej: tel. 32 400-3095, 885-951-905, e-mail: mcbi@polsl.pl

Załącznik nr 1:
OFERTA W RAMACH NABORU NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA
I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU (wzór formularza).

