Zielona Góra, 28 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

W wyniku postępowania na wybór Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Park Technologii Kosmicznych w ramach Działania
1.2 Rozwój Przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zgodnie
z zapisami o art. 33 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), zgłoszenie
współpracy złożyły następujące podmioty:
1. HERTZ SYSTEMS LTD SP. Z O.O. al. Zjednoczenia 118A 65-120 Zielona Góra
Złożona oferta została oceniona wg poniższych kryteriów:
1. Spełnienie wymagań przez Partnera
Nazwa wymagania
Podmiot posiada status przedsiębiorstwa MŚP zgodnie z
definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020
Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania
się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie
odrębnych przepisów. Podmiot nie podlega wykluczeniu z
możliwości otrzymania dofinansowania, w tym
wykluczeniu, o którym mowa w: - ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawie z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; ustawie z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Podmiot posiada potencjał instytucjonalny do realizacji
projektu (posiada lub dostosuje strukturę organizacyjną i
procedury zapewniające sprawną realizację projektu)
Podmiot posiada potencjał kadrowy do realizacji projektu
(posiada zespół projektowy lub go stworzy – adekwatny
do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne
zarządzanie i realizację)
Podmiot posiada potencjał finansowy do realizacji projektu
(dysponuje środkami na realizację projektu lub ma
możliwość ich pozyskania)

Spełnia (TAK) / Nie spełnia
(NIE)
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie w
prowadzeniu działalności gospodarczej w minimum 2
obszarach merytorycznych projektu wskazanych w
punktach 2.1-2.9 dłużej niż 2 lata
Podmiot przedłoży oświadczenie o zobowiązaniu do
wniesienia finansowego wkładu własnego w
zadeklarowanej wysokości, nie mniej niż 1% wartości
projektu.

TAK

TAK

2. Kryteria wyboru
Kryteria formalne:
Nazwa kryterium

Spełnia (TAK) / Nie spełnia
(NIE)

Zgłoszenie dotyczące naboru zostało złożone we
wskazanym miejscu i we wskazanym terminie
Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane
dokumenty
Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania potencjalnego Partnera
Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego
Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie
(Podmiot przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z
płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS,
Urząd Skarbowy). Podmiot przedstawił wartość swoich
obrotów za ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy

TAK
TAK
TAK

TAK

Kryteria merytoryczne:
Nazwa kryterium
Profil działalności potencjalnego Partnera
Potencjał kadrowy potencjalnego Partnera
Doświadczenie potencjalnego Partnera w realizacji
projektów
Zobowiązanie do wniesienia finansowego wkładu
własnego
Suma punktów

Maksymalna
ilość punktów
40
20
10

Przyznana ilość
punktów
40
20
10

30

1

100

71

W wyniku oceny złożonych zgłoszeń dokonano wyboru Partnera projektu:
HERTZ SYSTEMS LTD SP. Z O.O. al. Zjednoczenia 118A 65-120 Zielona Góra

