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Ogłoszenie o naborze Partnera do realizacji projektu „Transformacja cyfrowa polskich MŚP” 

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działając zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 

– 2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu „Transformacja cyfrowa polskich MŚP” w ramach programu 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, zwanego dalej Projektem. 

 

 

I. Cel partnerstwa: 

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja Projektu 

„Transformacja cyfrowa polskich MŚP”.  

 

Nabór Partnera do projektu ma na celu wyłonienie podmiotu, który wniesie do projektu zasoby ludzkie 

(w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne, finansowe 

oraz wspólnie z Liderem projektu będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o  dofinansowanie oraz 

w realizacji projektu. 

 

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Agencją Rozwoju 

Przemysłu S.A. (liderem), a Partnerem/ Partnerami wyłonionym/wyłonionymi w drodze niniejszego 

konkursu. 

 

Dopuszcza się zawarcie umowy o partnerstwie z więcej niż jednym Podmiotem. 

 

II. Grupa docelowa oraz planowany termin realizacji projektu  

 

• Grupą docelową, do której skierowany jest projekt są polskie mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

• Planowany termin realizacji projektu: marzec 2023 r. – wrzesień 2028  

 

III. Zakres działań przewidzianych do realizacji przez Partnera: 

 

1. Projekt ma na celu wsparcie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwach 

Grantobiorców rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: np.: produkcji, procesów, produktów, 

usług, modelu biznesowego oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa 

w  przedsiębiorstwach. 
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2. Partner będzie angażowany w działania realizowane w ramach projektu w oparciu 

o  doświadczenie i  wiedzę praktyczną (ostateczny podział działań będzie przedmiotem ustaleń 

zawartych w umowie o  partnerstwie). 

3. Zespół projektowy Partnera będzie dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji 

projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem 

projektu w okresie jego trwałości. 

4. Na etapie przygotowania Projektu zadaniem Partnera/ Partnerów będzie pomoc w przygotowaniu 

wniosku o dofinansowanie.  

5. Na etapie realizacji projektu zadaniem Partnera/ Partnerów będzie uczestnictwo w realizacji 

Projektu w zakresie i w sposób określony w ramach umowy o partnerstwie. W szczególności do 

działań Partnera/ Partnerów będzie należało: 

a) realizacja usług konsultacyjnych (wstępne konsultacje/ wywiad on-line) przed udzieleniem 

wsparcia, których celem będzie określenie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw 

nawiązujących kontakt z Partnerem oraz sprofilowanie usługi doradczej pod kątem danej firmy;  

b) realizacja usług doradczych wynikających z diagnozy, o której mowa w pkt. a), w połączeniu 

z  mentoringiem przedsiębiorstwa (w ramach zdiagnozowanych potrzeb), doradztwo 

w  obszarach: technologicznym, strategicznym, prawnym i audytowym;  

c) ewaluacja przeprowadzonych działań doradczo-mentoringowych; 

d) udział w działaniach popularyzatorskich i upowszechniających wiedzę z zakresu transformacji 

cyfrowej (wspólnie z ARP S.A. lub innym Partnerem projektu); 

e) organizacja i udział w konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach podejmowanych 

w  ramach projektu; 

f) aktywne uczestnictwo w procesie zarządzania projektem, zwłaszcza w kontekście przyczynia 

się do osiągnięcia założonych celów projektowych i zrealizowania założonych wskaźników. 

 

IV. Do składania ofert uprawnieni są: 

 

Nabór Partnera do projektu ma na celu wyłonienie podmiotu, który wniesie do projektu zasoby ludzkie 

(w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne, finansowe 

oraz wspólnie z Liderem projektu będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o  dofinansowanie oraz 

w realizacji projektu.  

 

Oferent powinien spełnić następujące kryteria dostępowe: 

1. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – zgodnie 

z oświadczeniami zawartymi w treści oferty. 

2. Podmiot musi posiadać zaplecze techniczne, kadrowe (zasoby ludzkie), doświadczenie 

w  realizacji projektów o podobnym charakterze na przestrzeni ostatnich 5 lat.  
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V. Wymagane dokumenty: 

 

1. Wypełniony Formularz oferty, zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia, w tym 

wymagane oświadczenia (zawarte w treści oferty) oraz deklaracja gotowości współpracy z ARP 

S.A. jako Liderem w trakcie przygotowywania projektu oraz podczas jego realizacji – załącznik nr  1 

2. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu, w szczególności 

potwierdzające spełnianie przez podmiot aplikujący warunków technicznych, organizacyjnych, 

kadrowych, finansowych. 

3. Pełnomocnictwo, jeżeli składana oferta i oświadczenia podpisywane są przez osobę/ osoby inne 

niż osoba/ osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi w dokumencie rejestrowym. 

 

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty: 

 

1. Termin składania ofert upływa dnia 9 grudnia 2022 r. o godz. 17:30. Za datę złożenia oferty 

uznaje się datę jej wpływu do siedziby Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 

00-400 Warszawa. 

2. Oferty należy sporządzić w wersji papierowej na Formularzu oferty Partnera do projektu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

3. Oferty należy sporządzić w języku polskim, komputerowo w sposób umożliwiający swobodne 

zapoznanie się z dokumentem (czcionka min. 10 pkt. lub większa, bez skrótów niewystępujących 

powszechnie w języku polskim).  

4. Sporządzony Formularz oferty wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić w kopercie 

z  dopiskiem „Nabór na partnera do projektu FENG” i złożyć w Kancelarii (IV piętro, wejście C). 

5. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnioną(e) do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie 

rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 

6. Jeden oferent może złożyć tylko jeden Formularz oferty. W przypadku złożenia dwóch lub więcej 

Formularzy pod uwagę wzięta zostanie oferta złożona jako ostatnia. Pozostałe oferty zostaną 

pozostawione bez rozpatrzenia. 

7. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Agencji 

Rozwoju Przemysłu S.A. 

8. W przypadku złożenia oferty po terminie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 
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VII.  Kryteria wyboru, wg których ocenione zostaną oferty prawidłowo złożone spełniające 

określone w ogłoszeniu kryteria dostępowe. Oferent może otrzymać maksymalnie 100  pkt. 

 

1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa- [max 10 pkt], 

2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa - [max 15 pkt], 

3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów/działań o podobnym charakterze - 

[max 20 pkt],  

4. Szacunkowy koszt realizacji projektu wraz z uzasadnieniem przez kandydata - [max 10 pkt], 

5. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań 

Partnera - [max 15 pkt], 

6. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem - [max 30 pkt], 

(w tym kompleksowość zaproponowanych działań - [max 10 pkt], adekwatność zaproponowanych 

działań - [max 10 pkt], spójność zaproponowanych działań - [max 10 pkt]). 

 

VIII. Zasady wyboru Partnera 

 

1. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru Partnera/ Partnerów do wspólnej realizacji projektu 

podejmuje Komisja Oceniająca powołana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 

2. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 

2022  r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021 – 2027. 

3. Po upływie terminu składania ofert Komisja dokona ich otwarcia, a następnie dokona ich weryfikacji 

i oceny. 

 

IX. Uwagi: 

 

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

a) unieważnienia naboru bez podania przyczyny, 

b) negocjowania warunków współpracy z wyłonionym/ymi Partnerem/ami,  

c) odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego 

finansowania ze środków zewnętrznych. 

2. W przypadku unieważnienia naboru Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem 

swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania 

zgłoszenia. 

3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem/ Partnerami zostanie podpisana umowa 

o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy 
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przygotowaniu i realizacji projektu, pod warunkiem podpisania przez ARP S.A. umowy 

o  dofinansowanie. 

5. Zakres umowy o partnerstwie będzie obejmował w szczególności: 

a) przedmiot umowy; 

b) prawa i obowiązki stron; 

c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych 

przez nich działań; 

d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; 

e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania 

udzielonego każdemu z partnerów; 

f) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia 

lub umowy.  

6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

 

X. Informacje o przetwarzaniu danych (RODO)  

 

1. ARP oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 

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), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych 

osobowych osób fizycznych reprezentujących Kancelarię oraz osób fizycznych wskazanych 

przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy. 

2. ARP oświadcza, że powołała administratora bezpieczeństwa informacji /wyznaczyła inspektora 

ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych w ARP: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 

6/12. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez ARP na podstawie: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu spełnienia wymogów kontraktowych (konieczność 

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy), 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność 

wypełnienia przez ARP obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa), 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – z uwagi konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

ARP  

w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer 

służbowego telefonu, służbowy adres email. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

jednakże zgodnie z obowiązującym prawem ARP może przekazywać dane podmiotom 

przetwarzającym je na zlecenie ARP na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych 
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osobowych (np. doradcom, audytorom, świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na 

podstawie posiadającego podstawę prawną żądania. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

(rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy 

okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne 

wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia Umowy.  

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, ARP nie będzie podejmowała 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO.  

  



 

Strona 7 z 10 
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

 
 

 

FORMULARZ OFERTY PARTNERA DO PROJEKTU  

„Transformacja cyfrowa polskich MŚP” w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 

 

I. PODSTAWOWE DANE ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ PODMIOTU 

1. Nazwa Podmiotu: …………………………………………………………………………………… 

2. Status prawny: …………………………………………………………………………………… 

3. NIP: …………………………………………………………………………………… 

4. REGON: …………………………………………………………………………………… 

5. Adres siedziby:   

Ulica:  …………………………………………………………………………………… 

Nr domu: …………………………………………………………………………………… 

Nr lokalu: …………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………… 

Miejscowość:  …………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………… 

6. Osoba do kontaktu:  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………… 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa i projektu 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Deklarowany wkłada kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa: 

d) zaplecze techniczne: (proszę opisać potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki 

lokalowe oraz wskazać sposób jego wykorzystania w ramach realizacji projektu); 

…………………………………………………………………………………….….… 

…………………………………………………………………………………….….… 

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 

Data i godzina przyjęcia zgłoszenia: 
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e) zaplecze kadrowe: (proszę opisać potencjał kadrowy i wskazać sposób jego wykorzystania 

w ramach projekty, tj. proszę wskazać kluczowe osoby, które zaangażowane zostaną do 

realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie); 

…………………………………………………………………………………….….… 

…………………………………………………………………………………….….… 

f) inne, zaproponowane przez partnera 

…………………………………………………………………………………….….… 

…………………………………………………………………………………….….… 

 

3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

europejskich o podobnym charakterze na przestrzeni ostatnich 5 lat: 

a) rodzaje programów/ projektów/działań oraz ich zakres tematyczny; 

b) liczba programów/ projektów/działań; 

c) liczba podmiotów/osób objętych działaniami w ramach programów/ projektów/działań 

…………………………………………………………………………………….….… 

…………………………………………………………………………………….….… 

 

4. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji działań/projektów realizowanych 

ze  środków własnych o podobnym charakterze na przestrzeni ostatnich 5 lat: 

…………………………………………………………………………………………..….… 

…………………………………………………………………………………………..….… 

 

5. Szacunkowy koszt realizacji projektu wraz z uzasadnieniem przez kandydata na partnera,  

 

Proponowany budżet projektu: 

Lp. Nazwa wydatku Liczba 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Rodzaj 

miary 

Koszt 

całkowity 

Uzasadnienie 

I. Koszty merytoryczne 

       

II. Koszty obsługi zadania 

       

    Razem:   

 

6. Obroty za zeszły rok kalendarzowy:  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Proponowana koncepcja rodzaju i zakresu merytorycznego działań w projekcie 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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III. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu oferty są zgodne z prawdą. 

2. Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności 

dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 

systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności 

gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

3. Oświadczam, że osoby działające w imieniu Podmiotu nie zostały skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub 

w  związku z gospodarowaniem takimi środkami – przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. 

4. Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi 

przepisami. 

5. Oświadczam, iż Podmiot, który reprezentuję ani osoby sprawujące funkcję w organach tego 

Podmiotu nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 

1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 

z  działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, 

str.  1) oraz 

6. Oświadczam, iż Podmiot, który reprezentuję ani osoby sprawujące funkcję w organach tego 

Podmiotu nie podlegają wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

7. Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie 

znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania 

restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności lub nie znajduje się w innej, podobnej 

sytuacji wynikającej z przepisów prawa. 

8. Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję, spełnia wszystkie wymogi stawiane Partnerowi 

wybieranemu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., określone zwłaszcza w części IV. i VII 

Ogłoszenia o naborze Partnera do realizacji projektu „Transformacja cyfrowa polskich MŚP” 

w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. 

9. Wyrażam zgodę na upublicznienie informacji o wyborze do pełnienia  funkcji Partnera. 
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