Regulamin otwartego konkursu ofert
w sprawie naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi
administracyjne
§1
Cel i przedmiot projektu
1. Celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i realizacja projektu, który przyczyni
się, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4:
Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych
istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wnioskodawcą i realizatorem projektu będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A., która wraz
z wybranym Partnerem przygotuje wspólnie wniosek aplikacyjny, w odpowiedzi na konkurs
nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji.
3. Cele projektu jest wdrożenie w administracji publicznej na terenie województwa
pomorskiego rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w
obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługa inwestora:
a) opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z
inwestorem;
b) doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz
obsługi inwestora;
c) budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji
otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;
d) elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie
inwestycyjnej;
e) działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem
gospodarczym w JST.
4. Wymogi formalne wobec Partnera:
a) posiadanie siedziby, filii lub oddziału na terenie województwa pomorskiego oraz
b) posiadanie doświadczenia we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na
terenie województwa pomorskiego oraz
c) posiadanie doświadczenia w obsłudze inwestorów, w tym inwestorów zagranicznych.
5. Do zadań Partnera należeć będzie współpraca w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego
projektu oraz realizacja poniższych zadań:

a) prowadzenie działań projektowych w zachodniej części województwa pomorskiego
(dokładny podział terytorialny zostanie ustalony po wyborze Partnera);
b) rekrutacja potencjalnych uczestników projektu – jednostki samorządu terytorialnego i ich
pracowników, w szczególności w zachodniej części województwa pomorskiego;
c) wspólne zarządzanie projektem, w tym rozliczanie środków UE związanych z wydatkami
na działania przewidziane do realizacji przez Partnera;
d) promocja i rozpowszechnianie projektu, w szczególności w zachodniej części
województwa pomorskiego.
§2
Nabór
1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty na Formularzu oferty, który
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
2. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z
ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed terminem
składania ofert) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie
osób go reprezentujących.
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
§3
Ocena ofert
1. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 3 dni od terminu zakończenia naboru.
3. Komisja dokona oceny ofert pod kątem formalnym i merytorycznym.
4. Ocena formalna wniosku jest oceną zero-jedynkową i dotyczy:
a) prawidłowości terminu złożenia oferty,
b) kompletności oferty i załączników, w tym złożenia oświadczeń będących częścią formularza
oferty (załącznik nr 1),

c) zgodności typu oferenta z wymaganiami naboru,
d) podpisania Formularza oferty przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu,
e) posiadania siedziby, filli lub oddziału na terenie województwa pomorskiego.
5. Ocena merytoryczna odnosi się do następujących kryteriów:
a) zgodność działalności Partnera z przedmiotem i celami projektu (0-10pkt),
b) oferowany wkład Partnera w zakres projektu w postaci zasobów ludzkich, finansowych,
technicznych zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji projektu (0-10pkt),

c) doświadczenie Partnera we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie
województwa pomorskiego, w szczególności w zachodniej jego części (0–10 pkt),
d) doświadczenia Partnera w obsłudze inwestorów, w tym inwestorów zagranicznych (0-10
pkt)
6. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę załączone dokumenty potwierdzające
opisane doświadczenie.
7. Do realizacji projektu może zostać wybrany Oferent, który spełni wszystkie wymogi
formalne oraz uzyska minimum 60% punktów.
8. Ostateczną ocenę oferty stanowi średnia arytmetyczna z sumy punktów przyznanych w
poszczególnych częściach przez członków Komisji.
9. Ostateczną decyzję o wyborze Partnera podejmie Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
10. Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera zostanie podana
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
§4
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al.
Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, NIP 583 - 000 - 20 - 02, Regon 190044530, adres email: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan
Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert w sprawie naboru partnera do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja konkursu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej; oraz
podmioty, z którymi Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zawarła stosowne umowy powierzenia
związane z przechowywaniem oraz certyfikowanym niszczeniem dokumentów;
e) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez
Agencję Rozwoju Pomorza S.A do upływu terminów wynikających z zawartych umów, jednak
nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.,

f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących oferenta będącego osobą
fizyczną jest niezbędny w celu udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu zawarcia i
realizacji umowy;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
i) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
j) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych,
ii. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§5
Postanowienia końcowe
1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zastrzega sobie prawo do:
a)
b)
c)
d)

wyboru jednego Partnera.
negocjowania z Partnerem warunków i kosztów realizacji zadań,
odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny,
zamknięcia naboru bez wyboru Partnera.

2. Realizacja partnerskiego projektu nastąpi wyłącznie w przypadku otrzymania
dofinansowania projektu po rozstrzygnięciu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18.
Załączniki:
1. Formularz oferty.

