
UCHWAŁA NR 235/2022 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej 
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligraficznej 

w powiecie kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku” 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1526 ze zm.),  Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligraficznej w powiecie 
kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku” 

2. Treść ogłoszenia o otwartym naborze partnera stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera zostanie zamieszczone: 

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 

- na tablicy ogłoszeń Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku www.bip.powiat.klodzko.pl, 

- w Biluletynie Informacji Publicznej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku www.bip. ksp.klodzko.pl, 

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową opiniującą oferty w konkursie w następującym skladzie: 

1) Małgorzata Jędrzejewska- Skrzypczyk- Wicestarosta Kłodzki- Przewodnicząca Komisji 

2) Rafał Hankus- Dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku 

3) Anetta Kościuk - Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 

4) Grzegorz Gredys - Sekretarz Powiatu 

§ 3. Po przeprowadzonym postępowaniu Komisja Konkursowa przedłoży Zarządowi Powiatu Kłodzkiego 
propozycję wyboru oferty. 

§ 4. Dla ważności otwartego naboru partnera wystarczające jest, gdy zgłoszona zostanie co najmniej jedna 
oferta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

- Maciej Awiżeń - Starosta 

- Małgorzata Jędrzejewska- Skrzypczyk- Wicestarosta 

- Piotr Marchewka- Etatowy Członek Zarządu 

- Ryszard Niebieszczański- Nieetatowy Członek Zarządu 

- Małgorzata Kanecka - Nieetatowy Członek Zarządu 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 235/2022  

z dnia 17 listopada 2022 roku  

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu 

wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności 
w dziedzinie poligraficznej w powiecie kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły 

Przedsiębiorczości w Kłodzku” 

I. Ogłoszenie o naborze partnera  

Powiat Kłodzki ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w 

celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum 
Umiejętności w dziedzinie poligraficznej w powiecie kłodzkim na terenie Kłodzkiej 
Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku” w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem pn.: ”Utworzenie i wsparcie 

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję 

centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 

Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, 

Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa 

wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. 

Szczegółowy opis konkursu, w tym w szczególności regulamin konkursu znajduje się pod 

adresem: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie 

Liderem przedsięwzięcia/Wnioskodawcą, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o naborze 

partnera będzie Powiat Kłodzki, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. 

II. Cel partnerstwa 

Współpraca przy realizacji przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie  

i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii. 

Głównym celem naboru jest wyłonienie partnera, który będzie aktywnie współpracował przy 

realizacji projektu. Partnerstwo ma na celu współpracę z podmiotem, który posiada 

udokumentowane doświadczenie w zakresie wsparcia przygotowania kadr na potrzeby 

nowoczesnej gospodarki w dziedzinie poligrafii poprzez zapewnienie przestrzeni dla 

innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach 
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kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim 

systemie kształcenia zawodowego. 

Z partnerem wyłonionym w wyniku przedmiotowego naboru zostanie podpisany list 

intencyjny, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W przypadku 

otrzymania dofinansowania przez projekt powiatu kłodzkiego, zostanie zawarta umowa 

partnerska. 

III. Zakres tematyczny projektu 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w podziale na dwa etapy: 

1. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (dalej BCU), na które składają się:  

• działania inwestycyjne w postaci remontu  (adaptacji)  istniejącego budynku na 

terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 na potrzeby 

utworzenia BCU, wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i 

instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz z 

zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowa, o których mowa w 

dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody 

środowisku (do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH, 

• zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia 

techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem 

centrum, 

• utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako zobowiązanie do wpisania BCU 

do przepisów prawa oświatowego, powołania Rady BCU, 

• zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie 

dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum. 

 

2. Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności, rozumiane jako 

realizację działań w czterech obszarach: działalność edukacyjno-szkoleniowa, 

działalność integrująco-wspierająca, działalność innowacyjno-rozwojowa, działalność 

doradczo-promocyjna (szczegółowy opis w Regulaminie konkursu na stronie 

https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie). 

Wsparcie funkcjonowania BCU będzie polegało na prowadzeniu działań edukacyjnych, 

szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół 
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z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i 

promocyjnych. 

IV. Zadania partnera  

1. Wsparcie przy realizacja zadań merytorycznych; 

2. Wsparcie funkcjonowania BCU w obszarach o których mowa w pkt III 2) 

3. Wsparcie w szkoleniu osób w ramach utworzonego BCU 

4. Wsparcie w zapewnieniu kadry (trenerów/szkoleniowców) prowadzących w BCU szkolenia 

i kursy,  

5. Każdy podmiot branżowy będący partnerem w ramach przedsięwzięcia przygotuje  

wystąpi do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie co najmniej jednej kwalifikacji z 

zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) odpowiadającej na potrzeby danej dziedziny, 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Jednocześnie podmiot branżowy będący partnerem w ramach przedsięwzięcia podejmie 

wszelkie działania, przewidziane przepisami prawa, tak aby dla zgłoszonej kwalifikacji pełnić 

funkcję instytucji certyfikującej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.  

Kryterium ma na celu zapewnienie włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

nowych kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowych), odpowiadających na 

potrzeby danej dziedziny, której dotyczy Konkurs, a tym samym zwiększenie dostępu do 

możliwości podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania się w danej dziedzinie. 

6. Wydawanie: 

a) branżowego certyfikatu umiejętności potwierdzającego nabycie określonych umiejętności 

zawodowych albo certyfikatu kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) 

potwierdzającego nabycie określonej kwalifikacji, właściwych dla danej dziedziny – w 

przypadku szkoleń dla osób dorosłych i osób młodych w wieku 14-24 lat (tj. uczniowie i 

studenci), 

b) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia branżowego zawierającego informację o zakresie i 

wymiarze odbytego szkolenia branżowego – w przypadku szkolenia dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego. 

Dokument potwierdzający nabycie umiejętności, tj. branżowy certyfikat umiejętności będzie 

wydawany przez BCU oraz współpracujący podmiot branżowy zgodnie ze wzorem 

określonym przepisami prawa oświatowego po przeprowadzeniu stacjonarnego egzaminu 

wewnętrznego. 

Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji, tj. certyfikat kwalifikacji z zakresu edukacji 

pozaformalnej (sektorowej) będzie wydawany przez podmiot branżowy zgodnie z ustawą o 
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Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – w przypadku nabycia uprawnień instytucji 

certyfikującej. 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia branżowego wydawane będzie przez BCU oraz 

współpracujący podmiot branżowy. 

 

V. Harmonogram przedsięwzięcia 

1. Podpisanie listu intencyjnego po wyłonieniu partnera branżowego w niniejszym konkursie. 

2. Złożenie Wniosku o dofinansowanie do instytucji do 15.12.2022. 

3. Podpisanie umowy partnerskiej w momencie wyłonienia projektu do dofinansowania. 

4. Utworzenie BCU (działania inwestycyjne, wpisanie BCU do systemu oświaty) do dnia 
31.12.2024 r. 
5. Funkcjonowanie BCU (realizacja zdań w czterech obszarach, przeszkolenie min. 200 

osób)  

6. Okres realizacji przedsięwzięcia powinien zakończyć się w terminie: nie później niż do 30 
czerwca 2026 r.  
 

VI. Kryteria obligatoryjne formalne  poddane ocenie przy wyborze partnera (TAK/NIE) 

1. Oferent jest organizacją branżową o ogólnopolskim zasięgu działania; 

Warunek zostanie spełniony jeżeli wniosek zostanie złożony przez podmiot działający na 

terenie całego kraju w branży poligrafii (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 

15 sierpnia 2022 r.), funkcjonujący jako: 

a) organizacja lub stowarzyszenie pracodawców albo, 

 b) samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo, 

c) stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne 

albo, 

d) samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody 

pokrewne, 

 

2. Podmiot  działa na podstawie odpowiednio: 

a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2261,z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z 

późn.zm.), 
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c) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, 

z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.). 

 

3. Podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie poligrafii 

Warunek zostanie spełniony jeżeli zakres działalności podmiotu określony w statucie (według 

stanu na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje poligrafię oraz który prowadzi działalność statutową w 

tej dziedzinie. 

4. Podmiot posiada wiedzę i doświadczenia w dziedzinie poligrafii 

5. Podmiot posiada potencjał osobowy, zdolny do realizacji działań w dziedzinie 

poligrafii 

 

VII. Kryteria merytoryczne poddane ocenie przy wyborze partnera (max 45 pkt):  

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa  [max 5 pkt], 

2. Oferowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, 

techniczny lub finansowy) [max 10 pkt],  

3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze-opis 

doświadczenia w realizacji przedsięwzięć jako beneficjent lub partner lub wykonawca 

usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami zawodowymi/ CKZ lub na 

ich rzecz, w zakresie podobnym z założeniami przedsięwzięcia [max 10  pkt], 

4. Proponowany zakres współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia (etap 

Funkcjonowanie BCU): opis działań możliwych do zrealizowania przez partnera 

dodatkowego w ramach przedsięwzięcia we wszystkich czterech obszarach (wskazanych 

w pkt I ppkt 2): działalność edukacyjno-szkoleniowa, działalność integrująco-wspierająca, 

działalność innowacyjno-rozwojowa, działalność doradczo-promocyjna [max 20 pkt]. 
 

VIII. Kryteria merytoryczne dodatkowe poddane ocenie przy wyborze partnera (max 15 
pkt):  

1. Statutowa działalność oferenta obejmuje działania o charakterze edukacyjno- 

szkoleniowym. [max 5 pkt] 

2. Oferent posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie 

poligrafii (nazwa szkolenia, okres (od-do) prowadzenia szkolenia, liczba osób 

przeszkolonych w każdym szkoleniu). [max 5 pkt] 
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3. Oferent współpracował w ostatnich trzech latach, licząc do daty ogłoszenia niniejszego 

naboru, ze szkołą lub placówką prowadzącą kształcenie zawodowe, np. w ramach 

katalogu form współpracy określonego w art. 68 ust. 7c ustawy – Prawo oświatowe 

(nazwa szkoły/placówki, krótki zakres współpracy, okres (od-do) trwania współpracy). 

[max 5 pkt] 

 

IX. Termin i miejsce składania ofert 
1. Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej na zasadach 

określonych w niniejszym ogłoszeniu, w godzinach 7:30 - 15:30 w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Okrzei  1, 57-300 Kłodzko 

lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z napisem:  

Powiat Kłodzki 

Otwarty nabór na partnera  spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji 

projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie 
poligraficznej w powiecie kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w 

Kłodzku” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.12.2022 r.  

2. Oferty należy składać od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. od 18.11.2022 r. do 

09.12.2022 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentu do starostwa). 

3. Powiat Kłodzki nie odpowiada za niewłaściwe zaadresowanie koperty przez Oferenta 

i tym samym niedotrzymanie przez Oferenta terminu składania ofert. 

4. Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

5. Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania podmiotu. 

6. Wymagania dotyczące oferty: 

a) złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronie 

bip Starostwa Powiatowego w Kłodzku; 

b) złożenie statutu oferenta (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) wpisu do 

odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający działalność w dziedzinie 

poligrafii 

c) złożenie pełnomocnictw/a osób/osoby reprezentujących/cej oferenta (jeżeli dotyczy); 
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X. Wybór partnera podlegać będzie poniższej procedurze: 

1. Po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa powołana przez Zarząd 

Powiatu Kłodzkiego przeprowadzi czynności otwarcia i oceny złożonych ofert. 

2. Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi 

formalne i merytoryczne. 

3. Sposób przyznawania punktacji został opisany w formularzu ofertowym. 

4. W przypadku nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Powiat Kłodzki 

może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie nie 

krótszym niż 2 dni. Niezłożenie dokumentów lub wyjaśnień we wskazanym terminie 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

5. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

6. Ocenie merytorycznej (punktowej) podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne 

wymienione w ogłoszeniu. 

7. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie bip Starostwa Powiatowego w Kłodzku tj. 

www.bip.powiat.klodzko.pl  

 

XI. Dodatkowe informacje: 

1. Powiat Kłodzki będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu w roli Lidera 

przedsięwzięcia; 

2. Powiat Kłodzki  zastrzega sobie prawo do: 

• unieważnienia naboru bez podania przyczyny, 

• zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana 

publikowana będzie na stronie www.bip.powiat.klodzko.pl w dziale Ogłoszenia 

• negocjacji działań planowanych w ramach projektu, 

• zawarcia umowy partnerskiej z wybranym partnerem, a w przypadku wystąpienia 

okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z wybranym 

partnerem zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w 

kolejności został najwyżej oceniony. 
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3. Powiat Kłodzki nie ponosi kosztów związanych z przygotowanie i złożeniem oferty  

w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze. 

4. Dokumenty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera nie będę odsyłane 

do Oferentów. 

5. Udział partnera w realizacji przedsięwzięcia nie jest gwarantowany i będzie on 

uzależniony od uzyskania wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligraficznej w powiecie 

kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku”. 

6. Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować drogą elektroniczną na adres: 

sekretarz@powiat.klodzko.pl 
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1 

 

FORMULARZ OFERTY 

w ramach otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligraficznej w powiecie 

kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku” 

DANE OFERENTA   
Nazwa organizacji/instytucji:   
Rodzaj podmiotu:  
Forma prawna:   
NIP:   
REGON:   
Adres siedziby:  

Ulica:  
Nr budynku:  

Nr lokalu:  
Kod pocztowy:   

Miejscowość:  
Telefon:  

Fax:  
Adres e-mail:  

Adres strony www  
Osoba uprawniona do 
podejmowania decyzji wiążących 
w imieniu partnera 
(podpisująca/e wniosek i umowę 
partnerską):   
 Osoba do kontaktów roboczych 
w sprawach projektu  

Telefon  
Faks  

E-mail  
 

 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE (FORMALNE) OCENY (TAK/NIE) 

1. Oferent jest organizacją branżową o ogólnopolskim zasięgu działania; 
Warunek zostanie spełniony jeżeli wniosek zostanie złożony przez podmiot działający na terenie 
całego kraju w branży poligrafii (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 
2022 r.), funkcjonujący jako: 

a) organizacja lub stowarzyszenie pracodawców albo, 
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 b) samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo, 

c) stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo, 

d) samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, 

 

 

 

 

 

 

2. Podmiot  działa na podstawie odpowiednio: 
a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261,z 
późn. zm.), 
b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z 
późn.zm.), 
c) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z 
późn. zm.), 
d) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.). 
 

 

 

 

 

 

3. Podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie poligrafii 
Warunek zostanie spełniony jeżeli zakres działalności podmiotu określony w statucie (według stanu 
na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje poligrafię oraz który prowadzi działalność statutową w tej 
dziedzinie. 
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4. Podmiot posiada wiedzę i doświadczenia w dziedzinie poligrafii 

 

 

 

 

 

 

 

5. Podmiot posiada potencjał osobowy, zdolny do realizacji działań w dziedzinie 

poligrafii 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY (max 45 pkt)  

1. Zgodność działania potencjalnego partnera dodatkowego z celami partnerstwa [max 5 pkt] 
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2. Oferowany wkład oferenta w realizację przedsięwzięcia (ludzki, organizacyjny, techniczny lub 
finansowy) [max 10 pkt] 

 

 

 

 

3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze-opis doświadczenia w 
realizacji  przedsięwzięć jako beneficjent lub partner lub wykonawca usług edukacyjnych 
realizowanych we współpracy ze szkołami zawodowymi/ CKZ lub na ich rzecz, w zakresie 
podobnym z założeniami projektu [max 10 pkt] 

 

 

 

 

4. Proponowany zakres współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia (etap funkcjonowanie 
BCU): opis działań możliwych do zrealizowania przez partnera w ramach przedsięwzięcia we 
wszystkich czterech obszarach (wskazanych w ogłoszeniu o naborze): działalność edukacyjno-
szkoleniowa, działalność integrująco-wspierająca, działalność innowacyjno-rozwojowa, 
działalność doradczo-promocyjna. [max 20 pkt] 
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Miejscowość i data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania podmiotu 

 

 

 

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE DODATKOWE [max 15 pkt] 

1. Statutowa działalność oferenta obejmuje działania o charakterze edukacyjno- szkoleniowym. 
[max 5 pkt] 

 

 

 

 

 

2. Oferent posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie 
poligrafii (nazwa szkolenia, okres (od-do) prowadzenia szkolenia, liczba osób przeszkolonych w 
każdym szkoleniu). [max 5 pkt] 

 

 

 

 

3. Oferent współpracował w ostatnich trzech latach, licząc do daty ogłoszenia niniejszego naboru, 
ze szkołą lub placówką prowadzącą kształcenie zawodowe, np. w ramach katalogu form 
współpracy określonego w art. 68 ust. 7c ustawy – Prawo oświatowe (nazwa szkoły/placówki, 
krótki zakres współpracy, okres (od-do) trwania współpracy). [max 5 pkt] 
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Niniejszym oświadczam, że: 
• Potwierdzam zgodność działania Podmiotu z celami partnerstwa.  

• Deklaruję wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy 

doświadczenia, a także zasobów ludzkich, którymi dysponuję w celu realizacji działań  

w projekcie.  

• Oferent nie zalega z płatnościami dotyczącymi zobowiązań publiczno – prawnych.  

• Wyrażam zgodę na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu 

poprzez umieszczenie jej danych adresowych (nazwa i adres organizacji) w BIP Lidera.  

• Podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);  

• Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Miejscowość i data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania podmiotu 

 

 

 

 

 

Do formularza oferty należy dołączyć:  

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Partnera (jeśli dotyczy)  

2. Statut oferenta (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) wpis do odpowiedniego rejestru 
lub inny dokument potwierdzający działalność w dziedzinie poligrafii 
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str. 1 

 

List intencyjny dotyczący współpracy w ramach Konkursu Utworzenie i 

wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności 

(BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej 

(CoVEs)  

podpisany pomiędzy 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Artykuł 1 

Strony oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje prowadzące do zawarcia 

umowy o współpracy w celu realizacji przedsięwzięcia pn.  Utworzenie 

Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligraficznej w 

powiecie kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości 

w Kłodzku Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Krajowego 

Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność 

i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju 

nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz 

uczenia się przez całe życie”. 

Artykuł 2 

Umowa o współpracy określi przede wszystkim szczegółowe działania, 

które będą podejmowane w związku z realizacją i zarządzaniem 

przedsięwzięciem przez poszczególnych partnerów, budżet przypadający 

List intencyjny 
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str. 2 

na każdego partnera, zasady finansowania oraz prawa i obowiązki 

partnerów przedsięwzięcia. 

Artykuł 3 

W przypadku niepodpisania umowy o objęcie wsparciem przedsięwzięcia, 

o którym mowa w artykule 1, niniejszy list intencyjny nie pociąga 

jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze stron. 

Artykuł 4 

Niniejszy list intencyjny sporządzono w dwóch (2), jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

1. Wnioskodawca 

……………………………………………………………………… 

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących 

w stosunku do Wnioskodawcy) 

2. Partner  

…………………………………………………………………………. 

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących 

w stosunku do Partnera) 
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OŚWIADCZENIE PARTNERA  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z informacjami zawartymi we wniosku o objęcie 

wsparciem przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Branżowego Centrum 
Umiejętności w dziedzinie poligraficznej w powiecie kłodzkim na terenie 

Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku” i zobowiązuję się do 

realizowania przedsięwzięcia zgodnie z informacjami zawartymi we 

wniosku o objęcie wsparciem; 

2. podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości 

otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 

207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 

zm.); 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych 

lub złożenie fałszywych oświadczeń. 

Partner  

…………………………………………………………………………………. 

(pieczęć i/lub czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych do 

podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera) 
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Uzasadnienie 

Decyzją Zarządu  powiat kłodzki  planuje przystąpić do Konkursu pn.  „utworzenie i wsparcie 
funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości 
zawodowej (CoVEs)” ogłoszonego na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

Zgodnie z regulaminem konkursu obowiązkowo musi zostać wybrany parter projektu spoza sektora finansów 
publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności: 

- ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie 
partnerów; 

- uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 
oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji 
przedsięwzięć o podobnym charakterze, współpracę z Ostatecznym odbiorą wsparcia w trakcie przygotowania 
przedsięwzięcia; 

- podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań 
partnerów. 

Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o objęcie wsparciem. 
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DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu 235/2022 
Data dokumentu 2022-11-17 
Organ wydający Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
Przedmiot regulacji w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów 

publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie 
Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligraficznej w powiecie 
kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku” 

Identyfikator dokumentu 5AE73F28-C39D-41E0-92CB-345B76EDCDAF 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-1938779273 
Numer seryjny 0A866FB1806B02A8AB9CC2A53520E25DB0339C3D 
Osoba podpisująca Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 18.11.2022 12:58:07 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-414729062 
Numer seryjny 600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB 
Osoba podpisująca Piotr Marchewka 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 18.11.2022 12:58:52 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-365451643 
Numer seryjny 3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BE6B57 
Osoba podpisująca Ryszard Wiktor Niebieszczański 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 18.11.2022 12:59:55 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
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