OGŁOSZENIE Z DNIA 14.11.2017 R. O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020
Konkurs nr 1/4.1.4/2017/POIR
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (dalej:
„AWFiS”) działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460), jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o
dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet
IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego; Działania 4.1: „Badania naukowe i prace
rozwojowe”;

Poddziałanie

4.1.4.:

„Projekty

aplikacyjne”,

w

ramach

konkursu

nr

1/4.1.4/2017/POIR ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarty
nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na ww.
konkurs.
I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. 2017 poz. 1460) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które
prowadzą działalność zgodnie z celami projektu i wniosą do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w
przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.
Partnerem może być podmiot, który wykaże doświadczenie w realizacji projektów o podobnym
charakterze (uczestnictwo w projektach, wdrożenia przemysłowe, patenty i wzory użytkowe).
Partnerem nie może być podmiot:
1. wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), oraz
2. zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. (w brzmieniu sprzed nowelizacji)
podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
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3. Powiązany osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami
wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Partnera a Wnioskodawcą, polegające w
szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

•

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa;

•

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

•

pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa

lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
II. Cel partnerstwa:

Założeniem partnerstwa jest współpraca, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń,
koncepcji oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych przez partnerów, przy opracowaniu i
wdrażaniu projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr 1/4.1.4/2017/POIR,
ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na projekty w Programie Operacyjnym
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
III. Cel projektu:
Celem

projektu

jest

opracowanie

prototypu

urządzenia

treningowo-diagnostycznego

umożliwiającego pomiar składu ciała i pracy serca w warunkach dynamicznych wraz z
systemem gromadzenia danych.
Planowany termin realizacji projektu: 01.06.2018-31.05.2021.
IV. W ramach projektu planowane są następujące działania:
- do wskazania na czym ma szczegółowo polegać realizacja Projektu

V. Proponowany zakres działań dla partnerów:
1. Współpraca

z

wnioskodawcą

przy

tworzeniu

opisu

merytorycznego

projektu,

w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez
partnera.
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2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku
o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
3. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w szczególności
stworzenie

i

wyprodukowanie

spójnych

materiałów

informacyjno-promocyjnych,

uruchomienie i obsługa strony www projektu, organizacja konferencji projektowej.
4. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w
realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych.
5. Współpraca merytoryczna w zakresie realizacji projektu zgodnie z zasobami technicznokadrowymi poszczególnych partnerów i ustalonym podziałem zadań wg następującego
schematu:
Partner 1:
a) Skonstruowanie modelu laboratoryjnego analizatora składu ciała i pracy serca w
warunkach dynamicznych,
b) Realizacja modelu laboratoryjnego urządzenia treningowo-diagnostycznego,
c) Modyfikacje konstrukcyjne prototypu urządzenia po przeprowadzeniu badań z
pacjentami,
d) Realizacja finalnej konstrukcji i mechaniki urządzenia treningowo-diagnostycznego,
e) Opracowanie dokumentacji technicznej do certyfikacji wyrobu medycznego.
Partner 2:
a) Opracowanie

urządzeń

diagnostycznego:

w

wspomagających
tym

systemu

eksploatację

autoryzacji

urządzenia

treningowo-

użytkowników,

interfejsów

komunikacyjnych, mechaniki, elektroniki i systemów gromadzenia danych ,
b) Weryfikacja czujników i infrastruktury informatycznej w modelu laboratoryjnym,
c) Opracowanie sposobu gromadzenia, przesyłania wyników planowanych badań,
d) Opracowanie algorytmów analizy zarejestrowanych parametrów podczas treningu i
diagnostyki organizmu,
e) Opracowanie systemu analizy zarejestrowanych parametrów podczas treningu i
diagnostyki na podstawie stworzonych algorytmów
f) Opracowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych (system logowania użytkowników na
serwerze,

ekspozycja

zarejestrowanych

danych

treningowo-diagnostycznych,

wykorzystanie wskazówek kardiologiczno-dietetycznych).
VI. Wymogi dotyczące ofert:
1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów należy przygotować w języku polskim,
wyłącznie na formularzu: „Karta Zgłoszenia” stanowiącej załącznik do niniejszego
ogłoszenia. Oferta sporządzona na formularzu „Karta Zgłoszenia” powinna zostać, pod
rygorem odrzucenia, uzupełniona we wszystkich do tego przeznaczonych polach oraz
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powinna zawierać pieczęć kandydata i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
kandydata na partnera w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć:
1) Aktualny odpis z KRS (dopuszczalny dokument elektroniczny generowany ze strony
https;//ems.ms.gov.pl/ - (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania zgłoszeń) lub inny równoważny dokument potwierdzający formę
prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób reprezentujących,
2) Dokument potwierdzający zgodność profilu działalności kandydata na partnera z celami
partnerstwa (np. statut, umowę lub inny akt założycielski (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty

potwierdzające

realizację

zadań

wykonywanych

przez

oferenta,

analogicznych do zadań wykonywanych w projekcie, realizowanych w okresie ostatnich
5 lat, w szczególności wykazanie doświadczenia realizacji projektów badawczych
w obszarze objętym wsparciem. W załączniku należy uwzględnić przedsięwzięcia ściśle
związane z zakresem planowanego do realizacji projektu,
4) Inne (np. referencje, zaświadczenia itp. )
Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów powinny być
opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób
uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem
(dotyczy kserokopii).
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za
pośrednictwem poczty na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1,
80-336 Gdańsk
Biuro Rektora
poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00.
2. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie
partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na
konkurs nr 1/4.1.4/2017/POIR ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.
3. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
4. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres
21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej AWFiS. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie
liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania
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przedmiotowego ogłoszenia, tj. dzień 5 grudnia 2017 r. Decyduje data wpływu do wskazanej
w pkt 1 jednostki.
VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:
1. Negocjacji warunków realizacji projektu z partnerem.
2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
3. Nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
4. Skontaktowanie się i negocjowanie z wybranymi wykonawcami.
5. Skontaktowanie się w celu wyjaśnienia lub doprecyzowania z wybranymi wnioskodawcami.
6. Przygotowania umowy partnerskiej stanowiącej podstawę współpracy w ramach projektu.
7. Zawieszenia naboru na każdym jego etapie.
8. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów w trakcie trwania naboru.
9. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.
10. Wyboru jednego lub większej liczby partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
11. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP AWFiS) informacji
o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
IX. Kryteria wyboru oferty:
1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r., z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
2. Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych
załączników lub przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji
merytorycznej.
4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących
kryteriów:
Kryteria oceny
1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z
celami partnerstwa
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu
partnerstwa (zasoby)
5. Oceny oferty dokona 3-osobowa Komisja powołana przez Rektora AWFiS, w skład której
będą wchodzić: 2 pracowników naukowo-dydaktycznych AWFiS oraz Rektor AWFiS.
6. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 15
i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
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7. AWFiS planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do
negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego
projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.
8. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie
ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera), zostanie ogłoszona na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej AWFiS.
X. Postanowienia końcowe:
1.

W przypadku unieważnienia naboru AWFiS nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie
poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub
kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności AWFiS nie ponosi
odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

2.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z
wybranym w wyniku naboru partnerem, AWFiS dopuszcza możliwość zawarcia umowy
partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

3.

Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od
uzyskania dofinansowania ze środków UE.

4.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projektyaplikacyjne/
Załącznik:
1. Formularz zgłoszenia kandydata na partnera.
Gdańsk, dnia 14.11.2017 r.
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