Gdańsk, 14/09/2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA
W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania
i realizacji projektu w ramach konkursu: 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 EFS Program Operacyjny Wiedza

Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
ogłoszonego dnia 24.08.2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Gdańskiego w terminie
24.08 – 14.09.2016 złożono 1 ofertę:
1) FUNDACJA EDUKACYJNA ODiTK

Ofertę oceniono wg następujących kryteriów:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa w konkursie,
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne),
3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych
ze środków zewnętrznych,
4. Doświadczenie w zakresie realizacji działań we współpracy z dużą uczelnią publiczną,
5. Doświadczenie w realizacji działań takich jak angażowanie członków lokalnej społeczności czy
wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych wśród młodzieży;
6. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia
Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
7. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu
oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości.

W wyniku analizy oferty Fundacji Edukacyjnej ODiTK przyznano następującą punktację w poszczególnych
kryteriach:
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Kryterium/liczba punktów

Uzasadnienie
Kryterium dostępu 1/1

1.

Zgodność działania partnera
z celami partnerstwa.

Celem fundacji jest prowadzenie działań na rzecz
budowania społeczeństwa partycypacyjnego,
włączającego i proinnowacyjnego. Rozwijają
kompetencje społeczne i obywatelskie. Posiadają
35-letnie doświadczenie w działaniach przenosząc
doświadczenia zdobyte w biznesie do
rzeczywistości szkół, uczelni i ngo.
Liczba punktów: 4/4

2.

Deklarowany wkład
realizację Projektu

potencjalnego

Partnera

w

Partner posiada niezbędne zasoby kadrowe w
zakresie doświadczonej kadry merytorycznej oraz
kadry zarządzającej potwierdzone odpowiednimi
kwalifikacjami.
Przedstawił również potencjał instytucjonalny w
realizacji przewidzianych działań w projekcie.

Liczba punktów: 4/8
3.

Doświadczenie w realizowanych projektach o
podobnym charakterze w okresie ostatnich dwóch lat
– preferowana będzie firma, zajmująca się
wytwarzaniem oprogramowania.

Fundacja Edukacyjna ODiTK współpracuje z
wieloma podmiotami w realizowaniu projektów o
podobnym charakterze – ProjektA ja chcę być…,
Przedsiębiorczy uczeń

Liczba punktów: 8/8

4.

Doświadczenie
w zakresie
realizacji
we współpracy z dużą uczelnią publiczną.

działań

Realizacja wykładów, konferencji oraz projektów
szkoleniowo – doradczych.

Liczba punktów: 6/6
5.

Doświadczenie w realizacji działań takich jak
angażowanie członków lokalnej społeczności czy
wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych wśród
młodzieży.

W ofercie zostało przedstawione odpowiednie
doświadczenie w realizacje działań angażujących
członków lokalnej społeczności – Projekty „A ja
chce być…”, „Przedsiębiorczy uczeń – symulacyjna
gra edukacyjna”.

Liczba punktów: 8/8
6.

Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i
kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi
działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

Oferent przedstawił interesujący i innowacyjny
wkład w planowany harmonogram projektu
poprzez realizację Chemicznych dni nauki.

Liczba punktów: 8/8
7.

Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo –
organizacyjny niezbędny do realizacji projektu
oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje
projektu i utrzymanie jego trwałości
Łączna liczba punktów:

Przedstawiony potencjał wystarczający.
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W wyniku oceny złożonych ofert wybrano ofertę następującego podmiotu:
1) Fundacja Edukacyjna ODiTK
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