
REGULAMIN NABORU 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Instytut Matematyczny PAN w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 

2014-2020. (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1460 ze zm.) występując jako Partner Wiodący Projektu 

„Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” przygotowywanego w 

odpowiedzi na konkurs Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) na projekty POPC 2014-

2020 II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: "Cyfrowa dostępność i 

użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnienie 

informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: 

cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), nabór nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłasza 

otwarty nabór na wybór Partnerów, będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii 

Nauk, zainteresowanych wspólną realizacją Projektu.  

II. OPIS PROJEKTU 

Celem Projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” jest 

udostępnienie w Internecie, na wolnych licencjach lub w domenie publicznej, do ponownego 

wykorzystania unikalnych zasobów nauki będących w posiadaniu Partnerów, po 

wcześniejszym utrwaleniu ich w postaci cyfrowej oraz opatrzeniu metadanymi, przy czym 

udostępniane formaty dostosowane będą również dla niepełnosprawnych oraz do 

przetwarzania maszynowego. Dodatkowym efektem Projektu będzie poprawa 

funkcjonalności oraz rozbudowa platformy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych 

RCIN. 

 

III. CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY 

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu i utrzymanie jego 

rezultatów w okresie trwałości. 

2. Proponowany zakres działań Partnera Projektu: 

1) cyfryzacja unikalnych, własnych zasobów nauki, 

2) sporządzanie opisów bibliograficznych oraz naukowych opisów dla digitalizowanych 

obiektów na platformie RCIN, 

3) wieczysta archiwizacja tzw plików matek powstałych podczas digitalizacji, 

4) promocja Projektu wśród grup docelowych związanych z dziedziną nauki, którą Partner 

reprezentuje. 

5) Współpraca Partnerów przy zarządzaniu i promocji Projektu. 



3. Szczegółowe zasady współpracy zawarte są w Umowie o partnerstwie.  

 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W NABORZE 

Nabór skierowany jest do podmiotów będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii 

Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 

Nr 96, poz. 619 ze zm.), które wniosą do Projektu zasoby naukowe, zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Instytutem Matematycznym PAN 

będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie Projektu oraz w 

późniejszej jego realizacji. 

V. KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW 

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (proszę opisać 

szczegółowo profil działalności Partnera jako instytutu badawczego wraz z opisem 

prac w zakresie realizacji zadań związanych z digitalizacją oraz udostępnianiem 

zasobów naukowych w Internecie). 

2) Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa czyli zasoby 

nauki, zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne (proszę opisać szczegółowo zasoby 

nauki, które mają zostać objęte projektem, wskazując co najmniej: rodzaj i ilość 

poszczególnych zasobów, ich stopień unikalności, aktualny i planowany w ramach 

projektu zakres ich cyfrowego udostępnienia. W opisie należy wskazać czy zasoby 

będą udostępniane w domenie publicznej, czy na zasadzie wolnych licencji (takich jak 

np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Proszę opisać szczegółowo 

zasoby ludzkie, które Partner zamierza zaangażować do realizacji zadań w projekcie z 

opisem posiadanych kwalifikacji oraz z podaniem ról/zadań jakie osoby będą pełniły 

w projekcie itp. 

3) Doświadczenie w realizacji projektów bibliotecznych i naukowych. W załączonej w 

formularzu tabeli proszę wymienić projekty dotyczące digitalizacji, projekty 

obejmujące biblioteczne bazy danych, krajowe projekty naukowe powyżej 250 000 zł, 

projekty unijne i międzynarodowe powyżej 250 000 euro na cały projekt (realizowane 

w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty współpracy). 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera (oferent) w procedurze otwartego naboru 

jest zobowiązany do przedłożenia następującej dokumentacji aplikacyjnej: 

1) aktualny dokument potwierdzający szczególną formę prawną oferenta (nie starszy niż 3 

m-ce) zgodny z bazą internetową REGON prowadzoną przez Główny Urząd 

Statystyczny oraz umocowanie osób reprezentujących oferenta (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem), 



2) sprawozdanie finansowe oferenta za ostatni rok obrotowy, 

3) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), 

4) podpisane oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

2. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane na każdej 

stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu wraz z datą złożenia 

podpisu i pieczątką jednostki. 

3. Ofertę w postaci papierowej wraz z tożsamą wersją zapisaną na nośniku elektronicznym 

należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnerów będących 

jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk w Projekcie Otwarte Zasoby w 

Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” osobiście na adres: 

Instytut Matematyczny PAN 

ul. Śniadeckich 8 

00-656 Warszawa. 

piętro I, pokój nr 100 (sekretariat Dyrektora) 

4. Oferty mogą być składane do 22 września do godziny 12:10. 

5. IM PAN nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 

 

VII. PROCEDURA NABORU 

1. Informacja o naborze i Regulamin naboru umieszczone są na stronie internetowej IM PAN 

(www.impan.pl). 

2. W ramach naboru wyłonionych zostanie nie więcej niż 20 Partnerów. Ogłaszający nabór 

wystąpi w roli Partnera Wiodącego, uprawnionego do reprezentowania pozostałych 

Partnerów w Projekcie. 

3. Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji powołanej przez Dyrekcję  

IM PAN spośród pracowników Instytutu. 

1) Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, 

2) w skład Komisji wchodzi trzech członków, 

3) członkowie Komisji składają oświadczenia o bezstronności zgodnie z ustawą prawo 

zamówień publicznych, 

4) pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, 

5) Komisja dokona otwarcia ofert o godzinie 12:15 dnia 22 września 2017 r., 

6) Komisja weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów pod względem formalnym i 

merytorycznym, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Komisja dokonuje wyboru Partnerów, w terminie 3 dni roboczych od otwarcia ofert. 

5. Z przebiegu naboru Komisja sporządza protokół zawierający: 

1) skład Komisji, 

2) liczbę zgłoszonych ofert, 

3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, 

4) ewentualne uwagi Członków Komisji, 

5) podpisy Członków Komisji. 



6. Lista podmiotów wybranych do pełnienia funkcji Partnera, zostanie ogłoszona na stronie 

internetowej IM PAN najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia podjęcia ostatecznej 

decyzji przez Komisję oraz wysłana drogą mailową do wszystkich oferentów. 

7. Po dokonanym wyborze Partnerów zostanie z nimi podpisana, Umowa o partnerstwie 

której projekt jest dostępny na życzenie oferentów w siedzibie IM PAN. 

8. Komisja ulega rozwiązaniu po ostatecznym rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu 

Partnerów. 

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY 

1. Ocena formalna:  

a. Podmiot składająca ofertę jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 

Nr 96, poz. 619 ze zm.), 

b. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich 

wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze 

względów formalnych. 

2. Ocena merytoryczna:  

a. Przy analizie merytorycznej ofert Komisja zastosuje następujące kryteria oceny w 

skali od jeden do dziesięciu: 

Kryteria oceny merytorycznej  
 

Punktacja  

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa 0-10 pkt 

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa 

(zasoby nauki, zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne) 

0-10 pkt 

3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze 0-10 pkt 

Maksymalna liczba punktów: 30 pkt 

b. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 

15  i mniej punktów lub uzyskają z któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.  

 

IX. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną, od której nie przysługuje żaden środek odwoławczy. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. IM PAN zastrzega sobie prawo do: 

a. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

b. Zmiany zapisów niniejszego Regulaminu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 

zamknięciem naboru. 



c. Podjęcia negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.  

2. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie uzależniony od 

uzyskania dofinansowania.  

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór oświadczenia Oferenta 

 

 



Załącznik nr 1  

 

_____________________                                                                 
        Pieczęć Oferenta                                                                                                                       

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnego przygotowania i 

realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-

2020 II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: "Cyfrowa dostępność i 

użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnienie 

informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: 

cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł nauki). 

 

I. Informacje o zgłaszającym 

1.1 Nazwa podmiotu  

1.2 NIP  

1.3 REGON  

1.4 Numer KRS lub innego 
właściwego rejestru 

 

1.5 Szczególna forma 

prawna podmiotu 

 

1.6 Adres siedziby   

1.7 Telefon  

1.8 Email  

2. Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu 

2.1 Imię i nazwisko, 

stanowisko 

 

2.2 Telefon  

2.3 Email  

3. Osoba do kontaktów roboczych 

3.1 Imię i nazwisko, 

stanowisko 

 

3.2 Telefon  

3.3 Email  

 



II. Doświadczenie dotyczące zakresu proponowanego partnerstwa (kryteria merytoryczne):  

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa 

 
 

Maksymalna liczba punktów: 10 

 

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby 
nauki, zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne) 

 
 

Maksymalna liczba punktów: 10 

 

3. Doświadczenie w realizacji projektów bibliotecznych i naukowych (realizowanych w 
okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty współpracy) 

Lp.  Tytuł projektu Krótki opis projektu Kwota 
dofinasowania 

Rola w projekcie 

     

     

     

Maksymalna liczba punktów: 10 

 

Załączniki do Oferty: 

1. Dokumenty potwierdzające Szczegółowy Status Prawny Oferenta podpisane na każdej 

stronie za zgodność z oryginałem, opatrzone datą podpisu i pieczątką Jednostki. 

2. Podpisane oświadczenie Oferenta opatrzone datą podpisu i pieczątką Jednostki. 

3. Kopia sprawozdania finansowego Oferenta za rok 2016 podpisana na każdej stronie za 

zgodność z oryginałem, opatrzona datą podpisu i pieczątką Jednostki. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

_____________________                                                                 
        Pieczęć Oferenta                                                                                                                       

 

WZÓR OŚWIADCZENIA OFERENTA 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez IM PAN nabór składam ofertę udziału w planowanym 

projekcie oraz oświadczam że: 

1. Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji Konkursowej oceniającej zgłoszenie. 

2. (Nazwa Oferenta) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

realizację projektu. 

3. Oświadczam, że (Nazwa Oferenta) nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 

poz. 1870 ze zm.). 

- art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769 ze zm.). 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1541 ze zm.). 

4. Oświadczam, że (Nazwa Oferenta) jest podmiotem kwalifikującym się do wsparcia w 

ramach działania 2.3: "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", 

Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), 

zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym 

opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

 

________________________________ 

                                                                                                                 (miejscowość, data, podpis Oferenta) 


