
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA  

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, w oparciu o przepisy art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 

- ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania 

oraz realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie 

powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych  w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

przygotowywanego na konkurs zamknięty nr 1/PWP/POKL/6.1.2/2011 ogłoszony przez WUP  

w Lublinie. 

Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2012r. - 31.03.2014r.  

Celem partnerstwa jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu współpracy 

ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, 

Poddziałanie 6.1.2 

Od partnerów oczekujemy realizacji następujących zadao:   

 pozyskanie do współpracy partnera zagranicznego z sektora finansów publicznych, 
zajmującego się problematyką rynku pracy, 

 udział w opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, 

 udział w zarządzaniu strategicznym projektem, 

  prowadzenie analiz i badao  rynku pracy, 

 realizacja działao kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej, określonych 
w umowie partnerskiej. 

Przy wyborze Partnera uwzględniane będą m.in.: 

 zgodnośd działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 

 oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, 

 doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, 

 współpraca w z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu. 

Kryteria wyboru Partnera: 

 prowadzenie działności pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). 

 co najmniej dwuletnie  doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

w tym doświadczenie przy realizacji  projektu w ramach Priorytetu VI Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 



 co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt o wartości powyżej 500 000zł 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 doświadczenie w realizacji projektu współpracy ponadnarodowej współfinansowanego ze 

środków publicznych, 

 doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

o wartości powyżej  1 000 000zł, 

 co najmniej jeden zrealizowany projekt o charakterze badawczym współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, 

 doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie z jednostkami sektora finansów 

publicznych  
 

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierad:  

 opis posiadanego doświadczenia w odniesieniu do zakresu zadao Partnera oraz uzasadnienie 

spełnienia ww. kryteriów wyboru Partnera, w tym uzasadnienie zgodności działania Partnera 

z celami partnerstwa, 

 informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, 

techniczne lub finansowe). 
 

Wraz z ofertą należy przedłożyd: 

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny 

dokument potwierdzający osobowośd prawną wraz z danymi osoby upoważnionej do 

podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące 

przed dniem złożenia oferty), 

2) potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem kopię statutu lub innego dokumentu 

potwierdzającego rodzaj działalności prowadzonej przez oferenta, 

3) oświadczenie o posiadaniu dobrej kondycji finansowej oraz o niepozostawaniu w stanie 

likwidacji,  

4) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani 

wobec innych podmiotów, 

5) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami,  

6) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, 

7) pełnomocnictwo do składania oświadczeo woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały 

osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego 

Rejestru Sadowego), 

8) charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, 

możliwości techniczno – organizacyjnych, 

9) CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i fachowe 

przygotowanie osób zatrudnionych bądź współpracujących z Partnerem do realizacji zadao 

projektowych, 

10) oświadczenie o realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym  w ramach  

Priorytetu VI, 



11) oświadczenie o zrealizowanym projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej  500 000zł, 

12) oświadczenie o realizacji projektu współpracy ponadnarodowej współfinansowanego ze 

środków publicznych, 

13) oświadczenie o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej   

1 000 000zł, 

14) oświadczenie o zrealizowanym projekcie o charakterze badawczym, współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, 

15) oświadczenie o realizacji projektów w partnerstwie z jednostkami sektora finansów 

publicznych, 

16) wyrażenie zgody na upublicznienie propozycji przekazanych w odpowiedzi  na niniejsze 

ogłoszenie o naborze partnerów, 

17) inne dokumenty mogące mied wpływ na wybór partnera. 

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 3 sierpnia 2011r.   

Oferty należy składad w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Otwarty nabór na Partnera  

w celu wspólnego opracowania i  realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w ramach  

Poddziałania 6.1.2 PO KL" 
 

Ofertę należy przesład na adres: 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 

Plac Niepodległości 1 

22-100 Chełm 
 

lub złożyd osobiście w siedzibie PUP w Chełmie: 

- sekretariat – pokój 164, w godzinach 7.30-15.30, we wtorki 8.00-16.00 

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do PUP w Chełmie.   

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające 
komplet wymaganych dokumentów. Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 sierpnia 2011r. o godz. 10.00 
Podmioty, które nie zostaną wybrane do pełnienia funkcji Partnera w projekcie, będą miały 
możliwośd wniesienia środka odwoławczego od wyników wyboru Partnera zgodnie  
z wewnętrznymi procedurami PUP w Chełmie. 
 
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 
1. Negocjowania warunków umowy partnerskiej i zakresu zadao Partnera, 
3. Unieważnienia naboru w przypadku odstąpienia od zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 
Informacja o stronach umowy o partnerstwie podana zostanie do publicznej wiadomości  
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. 


