Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu
nr O.041.10.2016
na Partnera Miasta Suwałki do wspólnego
przygotowania i realizacji
projektu pn. „Suwalskie Centra
Kompetencji Zawodowej”

Formularz oferty*
na Partnera Miasta Suwałki do wspólnego przygotowania i realizacji
projektu pn. „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”

1. INFORMACJE O OFERENCIE
1.1 Nazwa Oferenta

1.2 Adres siedziby
ulica, nr budynku
nr lokalu
miasto
kod pocztowy
telefon
fax

1.3 Dane Oferenta
NIP
REGON
KRS
adres biura

1.4 Osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Oferenta – imię, nazwisko,
funkcja

1.5 Osoba do kontaktu
imię
nazwisko
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nr telefonu
adres e-mail
1.6 Określenie roli Miasta Suwałki w projekcie (Lider/ Partner) oraz okresu realizacji projektu
a) rola Miasta Suwałki w projekcie

b) określenie okresu realizacji projektu

2. OPIS DOŚWIADCZENIA OFERENTA
2.1 Wykazanie dysponowania przez Oferenta wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i
realizacji projektów współfinansowanych z EFS, w wymiarze co najmniej 5 osób stale współpracujących
z oferentem w okresie co najmniej ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(dokonanie opisu poprzez wskazanie, m.in.: tytułów projektów, numerów projektów, lat realizacji, kosztów realizacji oraz
załączenie dokumentacji potwierdzającej doświadczenie kadry, tj. CV, itp.)

a) wskazanie minimum jednej osoby posiadającej doświadczenie w pozyskaniu dofinansowania do min. 5
projektów w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, która przygotowała min. 1
wniosek o dofinansowanie projektu realizowany ze środków EFS, a przygotowany wniosek otrzymał
dofinansowanie

b) wskazanie minimum jednej osoby, która pełniła funkcję kierownika projektu współfinansowanego ze
środków EFS

c) wskazanie minimum jednej osoby, która posiada doświadczenie w prowadzeniu działań
upowszechniających i włączających do głównego nurtu innowacyjne rozwiązania w zakresie szkolnictwa
zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

2.2 Wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji minimum 2 projektów, w tym 1 innowacyjnego,
związanych z obszarem problemowym konkursu (szkolnictwo zawodowe, problematyka rynku pracy)
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach POKL
(zamieszczenie opisu projektów z podaniem, m.in.: nazwy działania, nr projektu, tytuł projektu, koszty realizacji, itd.)

a) projekt innowacyjny

b) inny projekt związany z obszarem problemowym konkursu
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2.3 Wykazanie zgodności propozycji współpracy z dokumentami strategicznymi: dla Miasta Suwałki –
Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020, Strategią Rozwoju Województwa
Podlaskiego do roku 2020, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
(przedstawienie opisu)

2.4 Wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji projektów/przedsięwzięć współpracy szkół i
placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie:
(opis doświadczenia ze wskazaniem, m.in.: nazwy projektu/przedsięwzięcia, jego numeru, lat realizacji, kosztów, źródeł
finansowania, miejsca realizacji, zaangażowanych podmiotów, roli Oferenta, itp.)

a) realizacji kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami
w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

b) włączenia pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe

c) tworzenia klas patronackich w szkołach

d) tworzenia nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

e) modyfikacji programów nauczania na kierunkach istniejących

f) realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie
wiedzy i kwalifikacji zawodowych

g) organizacji kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi

h) udziału w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub
obozach naukowych (typ projektu nr 3 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020)

2.5 Wykazanie posiadania doświadczenia w organizacji staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowanych u pracodawców
(opis doświadczenia ze wskazaniem, m.in.: nazwy projektu/przedsięwzięcia, jego numeru, lat realizacji, kosztów, źródeł
finansowania, miejsca realizacji, zaangażowanych podmiotów, roli Oferenta, itp.)
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2.6 Wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy
jednoczesnej współpracy z pracodawcami
(opis doświadczenia ze wskazaniem, m.in.: nazwy projektu/przedsięwzięcia, jego numeru, lat realizacji, kosztów, źródeł
finansowania, miejsca realizacji, zaangażowanych podmiotów, roli Oferenta, itp.)

2.7 Wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji badań lub analiz dotyczących województwa
podlaskiego w zakresie rynku pracy i szkolnictwa zawodowego
(opis doświadczenia ze wskazaniem, m.in.: tytuły i autorzy opracowań, tematyka, badane grupy, lat realizacji, koszty, źródeł
finansowania, zaangażowanych podmiotów, roli Oferenta, itp.)

3 OPIS KONCEPCJI PROJEKTU
3.1 Określenie, na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje do pracy, Działanie 3.3 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (w wersji aktualnej na dzień
składania ofert), koncepcji projektu i współpracy z Miastem Suwałki w zakresie jego wspólnego
przygotowania i realizacji, w szczególności uwzględniającej:
a) opis celu projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby jego realizacji

b) opis zadań w projekcie

c) budżet projektu

d) harmonogram projektu

e) wskazanie grup docelowych i sposobu rekrutacji uczestników

f) wykazanie adekwatności proponowanego wsparcia do potrzeb grupy docelowej

g) określenie podziału zadań pomiędzy Partnera i Lidera na etapie przygotowania i realizacji wniosku o
dofinansowanie

j) opis koncepcji zaangażowania zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych, finansowych oferenta
i Miasta Suwałki
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3.2 Wykazanie zgodność misji/profilu działalności Oferenta z celami partnerstwa
(przedstawienie opisu oraz udokumentowanie np. w formie statutu)

3.3 Określenie wkładu finansowego lub rzeczowego Oferenta w realizację celu partnerstwa

3.4 Opracowanie koncepcji metodologicznej i organizacyjnej projektu zapewniającej realizację
wszystkich wskaźników rezultatu i produktu zgodnie z opisem Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje do pracy,
Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

3.5 Opis sposobu zarządzania projektem
(opis podziału zadań między Partnera i Lidera na etapie realizacji projektu)

Data

Podpis osoby upoważnionej do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu Oferenta

* Oferent zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich wymaganych pól Formularza oferty. W sytuacji, gdy pole nie dotyczy Oferenta lub
Oferent nie jest w stanie wykazać wymaganych w nim informacji, należy wstawić zapis: nie dotyczy/brak. Do formularza można dołączyć
inne dokumenty i opracowania własne przydatne podczas oceny oferty.

Na potwierdzenie ww. wymagań do oferty dołączam następujące dokumenty:**
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………....
5. …………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………
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8. …………………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………..…………………………………………....

…………………………………………………
(data i podpis)

**Należy sporządzić spis dołączanych dokumentów.
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