
s Fundusze
Europe] skie

Hajnowka 06.05.2016

Protokol z wyboru Partnera do projektu

dotyczy: Konkursu nr l/NPK/POWER/3.1/2016

Dzialanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyzszym

zgodnie z art. 33 a Ustawy z dnia lllipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie
polityki spqjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz.
1146)

1. Przedmiot zamowienia:

Wspolna realizacja projektu dotycza^cego realizacji programow ksztalcenia o profilu
ogolnoakademickim albo praktycznym dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do
potrzeb gospodarki, rynku pracy i spoleczenstwa zgodnie z wymaganiami konkursu
nr l/NPK/POWER/3.1/2016 ogloszonego przez NCBiR w ramach dzialania 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyzszym.

2. Ogloszenie otwartego naboru Partnera do wspolnej realizacji projektu zamieszczono
w dniu 12 kwietnia na stronie internetowej http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/2253.

3. Termin skladania ofert do dnia 2016.05.04.

4. Organizator przy wyborze Partnerow wzis|l pod uwag^ nastepuj^ce kryteria:
a. Zgodnosc misji/profilu dziatalnosci Partnera z celami partnerstwa.
b. Oferowany wklad Partnera w realizacj? celu partnerstwa.
c. Wklad Partnera w zakresie osiqgni^cia wskaznikow realizacji Partnera, w tym w

szczegolnosci udost^pnienia doswiadczonych specjalistow z zakresu meblarstwa.
d. Proponowany zakres wspolpracy dotycza^cy przygotowania Projektu i jego

realizacji.

5. Komisja do wyboru Partnera zostala powolana Postanowieniem Dziekana ZWL z
dn. 05.05.2016 roku w skladzie:

1. dr hab. inz Slawomir Bakier prof PB - przewodniczaxy,
2. dr inz. Magdalena Wi^ckowska,
3. dr Ewa Zapora.

6. Komisja obradowala w dn. 2016.05.06 w ZWL PB w Hajnowce.

Na konkurs wplyneja jedna oferta z Fabryk Mebli ,,FORTE" S.A. ul. Biala 1, 07-300
Ostrow Mazowiecka.



W wyniku analizy zgloszenia stwierdzono, ze spelnia ono wszystkie formalne kryteria
zwia^zane z realizacja^ projektu ,,Opracowanie i realizacja dostosowanego do potrzeb
gospodarki i rynku pracy innowacyjnego programu ksztatcenia na kierunku meblarstwo".

Komisja rekomenduje firing Fabryki Mebli ,,FORTE" S.A. jako Partnera do realizacji
wyzej wymienionego projektu.

Podpisy:

1. Dr hab. inz. Slawomir Bakier prof. PB

2. Dr inz. Magdalena

3. Dr Ewa Zapora .VO, . . .


