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Ogłoszenie z dnia 21sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do oceny ofert i wyboru partnera do wspólnej realizacji

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

podkarpackiego na lata żo1r4_zozo, oś priorytetowa lx Jakość edukacji i kompetencji

w regionie, Działanie 9.5 podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach

pozaszkolnych.

Stowarzyszenie Razem ZdziałamyWięcej na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2074 _ 20120 (Dz, U,

z żOt4 r. poz. L!46, z późn. zm.\

§1

1. Powołuje komisję do oceny ofeń zgłoszonych w ramach otwartego naboru Partnera do przygotowania

i realizacji projektu ,,podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych" i wyboru

Partnera zwaną dalej ,,Komisją".

2. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert, o których mowa w ust, 1,

3, Komisja dokona wyboru Partnera, o którym mowa W ust. 1, w pierwszym dniu następującym po dniu,

w którym upływa termin zakończenia naboru, o którym mowa w ust,1,

§2

W skład Komisji wchodzą:

L. Diana Wójcik - wiceprezes zarządu;

2. Aneta Ćwik - skarbnik zarządu;

3. Adam Wójcik - członek zarządu, sekretarz Komisji,

§3

t. Komisja dokona otwarcia, analizy i oceny formalnej ofert, co do ich zgodnoŚci z ogłoszeniem o otwartym

naborzepodczasposiedzeniaKomisji-wkolejnościichzłożenia.
ż. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie Komisja postanowi o odrzuceniu takiej ofertY,

3. komisja ustala dla każdej oferty zbiorczą ocenę meryto ryczną, uwzględniając kryteria wyboru określone

w ogłoszeniu o otwartym naborze na partnera z dniaZtsierpnia 2017 roku tj, główne wYmagania wobec

partnera: partner zadeklaruje, że posiada zasoby osobowe i techniczno-organizacYjne niezbędne do

przygotowaniairealizacjiprojektu;orazdodatkowekryteria(max.50pkt.):
- doświadczenie w realizacji podobnych projektów (max, 10 pkt,);

-deklarowanywkładWopracowanieirealizacjęprojektu(max.20pkt.);
_ szacunkowy koszt udziału partnera w opracowaniu i realizacji projektu (20 Pkt.),

4, Na podstawie dokonanych zbiorczych ocen merytorycznych poszczególnYch ofert Komisja dokona

wyboru Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

5. Sekretarz Komisji sporządza protokół z przebiegu prac Komisji zawierający w szczególnoŚci zapisy o:

1) składzie, miejscu i dacie posiedzenia Komisji;

2) złożonych ofertach, W tym ofertach odrzuconych z przYczYn formalnych (ze wskazaniem tych

przyczyn);

3) ustalonej dla każdej oferty punktacji w poszczególnych kryteriach oceny, Wraz z sumą tych punktów;

4\ wyborze Partnera projektu.

5)ProtokółjestpodpisywanyprzezwszystkichczłonkówKomisji.

§4

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem wyboru Partnera,

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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