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 REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA do projektu „NAWIGACJA 

50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w 

mikro, małych i średnich firmach” 

  

§ 1 

Zakres Regulaminu 

1. Regulamin określa cele konkursu, zakres partnerstwa, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady 

składania ofert, kryteria oraz sposób oceny ofert.  

2. Konkurs jest ogłoszony przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, zwaną dalej w treści 

regulaminu BFKK.  

3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

4. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd BFKK.  

 

§ 2   

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wybór nowego Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – 

interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, 

małych i średnich firmach”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, OŚ -  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie - 4.3 

Współpraca ponadnarodowa. Realizatorzy:  

1) Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu),  

2) Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania,  

3) Företagarna - The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja,  

4) Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  - Niemcy. 

2. Celem partnerstwa jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu 

NAWIGACJA 50+, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w 

sektorze mikr-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu, pomiędzy wyłonionym Partnerem a BFKK oraz Uniwersytetem w 

Białymstoku zawarta zostanie Umowa partnerska na wspólną realizację projektu.  
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 § 3 

Zakres partnerstwa 

1. Rolą Partnera będzie wspólna, razem z pozostałymi Partnerami, realizacja projektu oraz udział w 

jego wdrażaniu zgodnie z etapami założonymi we wniosku o dofinansowanie, w ramach 

przewidzianego na poszczególne zadania budżetu.  

2. Przewidziany nowemu Partnerowi zakres zadań w przedmiotowym projekcie obejmuje: 

1) testowanie modelu NAWIGACJA 50+(okres realizacji XII.2017-VI.2018). Nowy Partner 

odpowiedzialny będzie za przetestowanie wypracowanych narzędzi na populacji 30 

pracowników w wieku powyżej 50-u lat. Testowanie odbywać się będzie poprzez 

specjalną platformę, gdzie po procedurze rejestracji firmy i zalogowaniu się, wypełniane 

będą poszczególne kwestionariusze. Narzędziami wspierającymi proces testu będą: 

pakiety wspierające typu karnet na basen, pakiet medyczny, karnet do klubu fitness etc.; 

wyjazdowe warsztaty psychologiczno-motywacyjne, indywidualne szkolenia dla 30 

pracowników biorących udział w teście. Nad całością testu czuwać będzie opiekun 

naukowy testu – jeden z pracowników Partnera.  

2) analizę efektów testowania modelu NAWIGACJA 50+ (okres realizacji IV-VIII 2018r.), z 

zaangażowaniem się Nowego Partnera w działania ewaluacyjnych z udziałem odbiorców 

i użytkowników narzędzi. Nowy Partner odpowiedzialny będzie za  przeprowadzenie 

badania FGI (spotkanie fokusowe), opracowanie raportu ze spotkania fokusowego oraz 

udział w spotkaniach ekspertów z partnerami zagranicznymi w czerwcu 2018r.  

3) opracowanie ostatecznej wersji modelu NAWIGACJA 50+ (okres realizacji VI–VIII 2018r.). 

Partner odpowiadać będzie za współautorstwo opracowania ostatecznych wersji modelu 

i udział w 2 telekonferencjach skype z partnerami zagranicznymi.  

4) opracowanie rekomendacji dla użytkowników i odbiorców modelu NAWIGACJA 50+.  

Partner odpowiadać będzie za współautorstwo opracowania rekomendacji 

wdrożeniowych.  

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

2. W konkursie mogą brać udział podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:  

1) posiadają status przedsiębiorstwa należącego do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw tzn. zatrudnienie do 250 pracowników; 

2) należą do sektora prywatnego; 

3) mają siedzibę na terenie Polski; 

4) są zarejestrowane jako przedsiębiorcy od co najmniej 6 miesięcy; 

5) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do realizacji działań, w 

których zamierza uczestniczyć; 
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6) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 

późn. zmianami), z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy1; 

7) nie są powiązani z podmiotami tworzącymi partnerstwo na zasadach, o których mowa w 

art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej oraz w SZOOP PO WER. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma 

nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania podmiotu.  

5. Do oferty dołączyć należy:   

1) aktualny odpis z KRS lub odpowiedniego wyciągu z Ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących 

złożone w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;  

2) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 

publicznoprawnych; 

3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie 

art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 885, z późn. zm.).  

6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.  

  

§ 5 

Zasady składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie BFKK w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 08.12.2017 r., do 

godziny 15:00 z dopiskiem „Otwarty konkurs na wybór Partnera projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – 

interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, 

małych i średnich firmach” na adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-

441 Białystok.  

2. Za datę złożenia oferty uznaje się dzień złożenia oferty w BFKK.  

3. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane do 

nadawcy.   

4. Przy przesłaniu oferty drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie dotarcia 

oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert ponosi podmiot składający ofertę.  

  

                                                           
1 Dotyczy partnerów krajowych 
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§ 6 

Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd BFKK.  

2. Ocena złożonych ofert nastąpi zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 

3. Przy analizie zasadności i rzetelności określenia ofert Komisja Konkursowa zastosuje następujące 

kryteria oceny:  

1) zgodność działalności Oferenta z celami partnerstwa: 5 pkt.  

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Oferent opisze co najmniej 1 działanie realizowane 

w ramach bieżącej działalności związane z utrzymaniem aktywności zawodowej 

pracowników po 50 roku życia. 

2) doświadczenie w realizacji projektów/przedsięwzięć o podobnym charakterze: 5 pkt.   

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Oferent wskaże co najmniej 1 projekt lub 

przedsięwzięcie związane z zarządzaniem wiekiem lub wsparciem pracowników po 50 

roku życia, w którym brał udział w roli organizatora lub realizatora lub partnera lub 

uczestnika. 

3) wkład Oferenta w realizację celów partnerstwa, tj. zatrudnianie w trakcie realizacji 

partnerstwa co najmniej 30 pracowników w wieku 50 lat i więcej: 10 pkt.  

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Oferent zadeklaruje liczbę co najmniej 30 

pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie w wieku 50 lat i więcej, którzy wezmą 

udział w zadaniach wskazanych § 3 ust. 2 punkt 1). 

4) koncepcja realizacji testu w firmie: 10 pkt.  

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Oferent przedstawi koncepcję merytoryczną 

zawierającą co najmniej i łącznie: opis grupy docelowej testu ze wskazaniem stanowisk, 

zajmowanych przez pracowników w wieku 50 lat i więcej; propozycję osób/y do objęcia 

funkcji opiekuna naukowego testu ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska; 

propozycję osób/y do objęcia funkcji coacha w teście. 

5) harmonogram realizacji testu: 10 pkt.  

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Oferent w harmonogramie testu wskaże co najmniej 

3 kamienie milowe testu wraz z proponowanymi datami realizacji kolejnych etapów 

testu. 

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez trzech członków Komisji. Każdy z członków komisji 

może przyznać danej ofercie maksymalnie 40 punktów. Ostateczną liczbę punktów przyznaną  
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oferentowi stanowić będzie średnia ocen trzech członków Komisji. Liczba punktów zostanie 

zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Z postępowania konkursowego Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający punkty 

przyznane ofertom wraz z uzasadnieniem. Załącznikami do protokołu będą karty indywidualnej 

oceny każdej oferty przez członków Komisji Konkursowej.   

6. Spośród wszystkich ofert utworzona zostanie lista rankingowa. BFKK będzie w pierwszej 

kolejności podejmować współpracę z Partnerem z pierwszego miejsca na liście rankingowej a w 

przypadku odmowy współpracy będzie podejmować współpracę partnerstwa z instytucjami z 

dalszych miejsc na liście rankingowej. Ponadto przy ostatecznym wyborze partnera BFKK będzie 

kierowała się specyficznymi cechami partnerów zapewniającymi najlepsze warunki do osiągnięcia 

zakładanych celów projektu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. BFKK zastrzega sobie prawo do:  

1) unieważnienia naboru bez podania przyczyny;  

2) zmiany zapisów niniejszego Regulaminu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 

zamknięciem konkursu.  

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.bfkk.pl oraz przekazana podmiotom, które złożyły ofertę, niezwłocznie po zatwierdzeniu 

wyników konkursu przez Zarząd BFKK.   

3. Nazwa podmiotu wyłonionego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana na 

stronie internetowej www.bfkk.pl   

4. Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu podmiotom, które złożyły ofertę, 

przysługuje odwołanie od decyzji Komisji konkursowej. Odwołanie należy wnieść w formie 

pisemnej do Prezesa Zarządu BFKK w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia 

informacji o rozstrzygnięciu konkursu.  

  

  

Załączniki:  

1) Formularz oferty, 

2) Wzór Oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 

publicznoprawnych, 

3) Wzór Oświadczenia nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na 

podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

http://www.bfkk.pl/
http://www.bfkk.pl/

