
 

   

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszaw  

/  

Technikum Leśne w Tucholi ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola 

 

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: 

„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: Leśnictwo”(dalej: projekt) — który 

ma zostać zrealizowany w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 

branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej 

(CoVEs)" finansowanego z  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." (dalej: konkurs) 

 

I. DANE PARTNERA WIODĄCEGO (dalej: Wnioskodawca): 
 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszaw  

/  

Technikum Leśne w Tucholi ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola 

 

II. CEL NABORU: 
 

Celem naboru jest wyłonienie partnerów (Głównego, lub Głównego i Dodatkowego) do wspólnej 

realizacji projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: Leśnictwo” w 

ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności 

(BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)",   współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Programu Odbudowy.  

Szczegółowy dotyczące konkursu, opis konkursu, w tym założenia dotyczące funkcjonowania BCU 

znajdują się pod adresem:  https://www.frse.org.pl/kpo-bcu  

 

a) Planowany zakres działań dla Partnera/Partnerów: 
 

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


 

   

a) Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania koncepcji funkcjonowania BCU oraz 
wspólnego opracowania wniosku o dofinasowanie. 

b) Wspólna realizacja projektu, polegająca na utworzeniu i funkcjonowaniu BCU dla w 
dziedzinie Leśnictwo, w tym w szczególności: Uczestniczenie w realizacji projektu na każdym 
jego etapie, od przygotowania wraz z wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, 
poprzez wspólną realizację zadań merytorycznych, wspieranie zarządzania projektem, do 
współudziału w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję 
finansującą.  

c) Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi Projektu 

d) Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego i 
finansowego. 

e) Inne działania zlecone przez Lidera Projektu niezbędne do osiągnięcia założeń i należytego 
wykonania projektu. 

 

2) Oczekiwania od Partnera Głównego i /lub Partnera/ów Dodatkowych  
 

a) Posiadanie podstawowych dokumentów organizacyjnych tj. Statut, NIP, REGON, wpis do KRS 
lub inny dokument stwierdzający legalność działania 

b) Deklaracja współpracy z Ostatecznym odbiorcą wsparcia w trakcie przygotowania 
przedsięwzięcia w dziedzinie Leśnictwo - Oświadczenie o gotowości do współpracy z 
Wnioskodawcą w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym do prowadzenia 
weryfikacji założeń przedsięwzięcia w okresie przewidzianym projektem 

c) Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności (osoby wykwalifikowane) niezbędnych do 
realizacji Projektu 

d) Zaoferowanie swojego wkładu w realizację celu partnerstwa 
 

III. KRYTERIA OCENY OFERT DLA PARTNERA GŁÓWNEGO  
 

1) Określenie wymagań obligatoryjnych wobec Partnera Głównego będącego podmiotem 
branżowym: 
 

a) ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 
r.),  

b) zakres działalności określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje 

dziedzinę Leśnictwo oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie.  

c) Działa jako:   

 organizacja lub stowarzyszenie pracodawców działający na podstawie albo, 

 samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza  działający na podstawie  albo 

 stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne 
działający na podstawie  albo  

 samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody 
pokrewne  

 
które działają na podstawie odpowiednio: 



 

   

 

 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2261, z późn. zm.), 

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

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

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

 
2) Kryteria brane pod uwagę przy wyborze Partnera Głównego  

 
a) Potencjał i doświadczenie Partnera Głównego  0 - 9 pkt  
b) Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa 0 - 10 pkt  
c) Posiadanie doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze 

zrealizowanych ze środków krajowych lub współfinansowanych z UE – 1 projekt o wartości 
więcej niż 1 mln zł – 1 pkt – max 5 pkt 

d) Partner Główny prowadzi działalność, która zgodnie ze statutem, specjalizuje się wyłącznie w 
danej dziedzinie Leśnictwo, lub zrzesza wyłącznie osoby wykonujące zawody należące do 
dziedziny Leśnictwo. – 4 pkt  

e) Partner Główny obejmie w ramach projektu działania o charakterze edukacyjno- 
szkoleniowym – 1 pkt  

f) Partner Główny posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 
związanych z daną dziedziną – 1 pkt  

g) Partner Główny współpracował w ostatnich trzech latach, licząc do daty złożenia wniosku o 
objęcie wsparciem, ze szkołą lub placówką prowadzącą kształcenie zawodowe, np. w ramach 
katalogu form współpracy określonego w art. 68 ust. 7c ustawy – Prawo oświatowe – 1pkt  
 
 

IV.  KRYTERIA OCENY OFERT DLA PARTNERA DODATKOWEGO   
 

W przedsięwzięciu przewiduje się możliwość pozyskania dodatkowych, dobrowolnych partnerów 

właściwych dla dziedziny Leśnictwo np. innych organizacji branżowych, instytutów badawczych, 

ośrodków badawczo-rozwojowych, uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach właściwych dla 

danej dziedziny, podmiotów wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu, obsłudze, promocji projektów 

finansowanych ze źródeł publicznych w tym UE. 

 Zasięg terytorialny działania partnerów dodatkowych nie musi obejmować całego kraju. Dodatkowi 

partnerzy powinni również potwierdzić partnerstwo jak w pkt. 3.2.regulaminu Konkursu, czyli 

podpisać List intencyjny na etapie składania wniosku o objęcie wsparciem oraz Umowę o 

partnerstwie na etapie podpisywana umowy o objęcie wsparciem z FRSE 

1) Określenie wymagań obligatoryjnych wobec Partnera Głównego będącego podmiotem 
branżowy. 
Nie dotyczy  
 



 

   

2) Kryteria brane pod uwagę przy wyborze Partnera Dodatkowego 
 

a) Potencjał i doświadczenie Partnera Głównego  0 - 10 pkt  
b) Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa 0 - 10 pkt  
c) Posiadanie doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze 

zrealizowanych ze środków krajowych lub współfinansowanych z UE – 1 projekt o wartości 
więcej niż 1 mln zł – 1 pkt – max 5 pkt 

d) Partnerem dodatkowym jest inna organizacja branżowa o ogólnopolskim zasięgu działania, 
właściwa dla danej dziedziny - 2 punkty 

e) Partnerem dodatkowym jest uczelnia, instytut badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, 
właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy przedsięwzięcie – 2 pkt  
 

V. TRYB WYBORU PARTNERA  
 

1) Wybór partnera głównego i lub partnera/ów dodatkowych jest realizowany w oparciu o 
zasadę przejrzystości i równego traktowania podmiotów. 

2) Nabór nie jest prowadzony w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  
zamówień publicznych  

 

VI. OCENA OFERT  
Wnioskodawca dokona oceny ofert na Partnera głównego oraz partnerów dodatkowych na 

podstawie dokumentów: 

 
1) Weryfikacja warunków formalnych: 

 
a) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy w którym własnoręcznym oferent podpisem 

stwierdza spełnienie warunków udziału w naborze. 
b) W przypadku Partnera Głównego, statut (na dzień 15 sierpnia 2022 ) wskazujący iż oferent: 

ma ogólnopolski zasięg działania a zakres działalności obejmuje dziedzinę Leśnictwo.  
c) Wypis z KRS lub inny dokument równoważny. 

 

2) Weryfikacja warunków merytorycznych: 
 

a) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, w którym własnoręcznym oferent podpisem 
stwierdza spełnienie warunków udziału w naborze  

b) Inne dokumenty wskazujące na potencjał oferenta w tym zaświadczenia, nagrody etc.  
 

3) Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
 

a) Sposoby przyznawania punktacji zostały opisane w pkt III i IV niniejszego ogłoszenia.  
b) Wnioskodawca dokona oceny warunków merytorycznych ofert, które nie zostały odrzucone, 

ze względów formalnych.  
c) Podstawowym kryterium wyłonienia partnera jest: Największa ilość uzyskanych punktów 

liczona odrębnie dla Partnera głównego i/lub partnera/ów dodatkowych 
 



 

   

VII. OFERTA  
 

1) Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty na partnera głównego:  
 

a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. 
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na partnera głównego i/lub jedną ofertę na partnera 

dodatkowego. 
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką. 
d) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 

 
2) Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty na partnera dodatkowego:  

 
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. 
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na partnera głównego i/lub jedną ofertę na partnera 

dodatkowego. 
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
d) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta 

 

3) Miejsce i termin składania ofert: 
 

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w 
zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
na adres: Technikum Leśne w Tucholi ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola  

b) Termin składania ofert upływa 14 grudnia  2022 roku do godz. 11.00.  
c) Decyduje dała wpływu do Wnioskodawcy . Oferty złożone po tym terminie nie będą 

podlegały rozpatrzeniu 
 

4) Termin i tryb rozpatrzenia ofert 
 

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez 

Dyrektora Szkoły  

b) Na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły, zostaną podpisane listy intencyjne z 

wybranym/wybranymi oferentami.   

c) Od decyzji Dyrektora Szkoły nie przysługuje odwołanie. 

 
5) Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami 
dr inż. Piotr Marciniak – dyrektor  Technikum Leśnego w Tucholi., dostępny pod adresem e-mail 

sekretariat@tltuchola.pl  oraz nr telefonu  52 3348661 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 
 

mailto:sekretariat@tltuchola.pl


 

   

1)  Wnioskodawca nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania 
przyczyny, zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie, przedłużenia 
terminu rozstrzygnięcia naboru albo innej zmiany niniejszego ogłoszenia. 

2) W przypadku unieważnienia naboru Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
jakie poniósł z tego tytułu Oferent, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi 
odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 

3) Ogłaszający w wyniku postępowania wybierze jednego Partnera Głównego i/lub jednego lub 
kliku Partnerów dodatkowych 

4) Wnioskodawca nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z 
wyłonionym Partnerem. 

5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od u 
uzyskania dofinansowania ze środków w ramach konkursu  

6) Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie BIP Wnioskodawcy.  
7) Informacja o wyborze danej oferty zostanie również przekazana pisemnie wybranym 

oferentom. Decyzja ta będzie ostateczna. 
8) Wnioskodawca zastrzega sobie  w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dokonanie 

zmiany partnera na zadach wskazanych w Regulaminie konkursu 
 

IX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VVE (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technikum Leśne w Tucholi 
2) Został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tltuchola.pl, lub pisemnie na 
adres jednostki. 

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lic. c) RODO w celu 
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania. 

5) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 
międzynarodowej/. 

6) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
b) wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8) Nie przysługuje Pani/ Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9) Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO 



 

   

 

 

Dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi w dniu 22.11.2022 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Partnera Głównego  
2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty dla Partnera/ów dodatkowych  
3) Załącznik nr 3 - Wzór listu intencyjnego  

 


