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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW/A SPOZA SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 
 

 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (zwane dalej: „Muzeum”) występując jako 

wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów 
publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.  Zadanie będzie realizowane w ramach 
Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów 
kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. 

Muzeum oświadcza, że należy do grupy podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) i 
działając w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 
2014 poz. 1146 ze zm.) oraz art. 28a  Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658) publikuje niniejsze ogłoszenie. 

I. Krótka charakterystyka projektu (główne cele) 
Celem projektu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie poprzez doposażenie  w specjalistyczne narzędzia i urządzenia pozwalające na 
rozwój działalności  instytucji w obszarze opieki nad zbiorami oraz udostępnienia dorobku i 
zasobów Muzeum za pomocą nośników elektronicznych.  Udostępnienie i upowszechnienie  
zasobów kolekcji i know – how Muzeum w sieci dla szerszego grona użytkowników. 
II. Zadania i obowiązki partnera 
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1) wsparcie doradcze (merytoryczne) w toku realizacji w zakresie prawnego upowszechniania  
materiałów i dorobku Muzeum  w sieci na otwartych zasobach Creative Commons. 
2) pomoc w wypracowaniu jednej polityki dla instytucji w zakresie udostępniania zasobów. 
3) nadzór ekspercki nad sposobem upowszechniania  zbiorów w sieci.  
3) współpraca w realizacji działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach projektu. 
III. Wymagania stawiane wobec partnera projektu 
O udział w konkursie mogą się ubiegać podmioty, które: 
1) posiadają status podmiotu spoza sektora finansów publicznych, 
2) posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz ludzkich niezbędne do realizacji 
zadań partnera projektu, 
3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań partnera projektu, 
4) nie są w stosunku do Muzeum podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1). 
IV. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: 
1) Muzeum uzna za spełniony warunek posiadania statusu podmiotu spoza sektora finansów 
publicznych, jeśli partner przedstawi dokumenty potwierdzające status podmiotu i zakres jego 
działalności; 
2) Muzeum uzna za spełniony warunek posiadania odpowiednich zasobów rzeczowych, 
finansowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań partnera projektu, jeśli partner 
złoży stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia; 
3) Muzeum uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do 
realizacji zadań partnera projektu, jeśli: 
a) partner wykaże, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania 
odpowiedzi, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie uczestniczył 
lub nadal  uczestniczy jako partner lub lider w realizacji projektów finansowanych ze środków 
europejskich lub publicznych krajowych lub innych (np. norweskich), w tym przynajmniej w 
jednym projekcie, w którym wartość projektu była lub jest  wyższa niż 400.000,00 zł. Ocena 
spełniania tego warunku odbywa się na podstawie wykazu realizowanych projektów 
przedstawionego przez partnera. Wykaz powinien zawierać co najmniej nazwę projektu, daty 
jego realizacji, nazwę jednostki prowadzącej i wszystkich beneficjentów, określenie roli, w 
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jakiej partner występował w projekcie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Ogłoszenia. 
b) Posiada udokumentowane doświadczenie i ekspertów w zakresie: prawa autorskiego i zasad 
stosowania wolnych  licencji ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury i środowisk  
artystycznych, doświadczenie w zakresie udostępnianiach dokumentów, obrazów  i innych  
materiałów w sieci,  doświadczenie w zakresie edukacji medialnej skierowanej do różnych  
grup odbiorców.  
4) Muzeum uzna za spełniony warunek niepozostawania w stosunku do Muzeum podmiotem 
powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1), jeśli partner 
złoży stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 
 
V. Umowa partnerska 
Z partnerem wyłonionym w procedurze przewidzianej niniejszym ogłoszeniem zawarta 
zostanie umowa zgodnie z Regułami zawierania umów (porozumień, lub tworzenia innych 
dokumentów) określających zasady partnerstwa, a w szczególności rolę w realizacji projektu, 
wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych 
określonymi w programie wsparcia i stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia 
oraz Regulaminem konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16 stanowiącym Załącznik nr 
5 do niniejszego Ogłoszenia 
VII. Opis sposobu przygotowania odpowiedzi na ogłoszenie 
Partner przedstawi odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego 
Ogłoszenia. Odpowiedź wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentowania partnera. Do odpowiedzi partner załączy odpowiednie dokumenty, z 
których wynikać będzie upoważnienie do reprezentacji. 
VIII. Miejsce i termin składania odpowiedzi 
Odpowiedzi wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie w 
terminie 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 20.05.2016 r. do godz. 
9.00 na adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 
(recepcja). Na kopercie winny być umieszczone w formie czytelnej następujące informacje:  
- nazwa i adres Muzeum oraz Partnera,  
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- oznaczenie sprawy o następującej treści: „Odpowiedź na ogłoszenie dot. otwartego naboru 
partnerów spoza sektora finansów publicznych realizowane w ramach Działania 5.3 
Dziedzictwo kulturowe”. 
UWAGA – liczy się data wpływu dokumentów do Muzeum. 
IX. Wybór partnera 
Spośród złożonych odpowiedzi Muzeum dokona wyboru jednego partnera spełniającego 
wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Wybór zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Muzeum w terminie do 2 dni roboczych od upływu terminu składania odpowiedzi. 
X. Informacje dodatkowe 
Odpowiedzi na ogłoszenie złożone po terminie określonym w pkt. VIII nie zostaną rozpatrzone 
przez Muzeum. 
Muzeum zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego partnera bez podania przyczyn. 
 
 
 
       Zatwierdziła 
       Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej  

w Warszawie 
Joanna Mytkowska 
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Załącznik nr 1 – oświadczenie dot. posiadania odpowiednich zasobów rzeczowych, 
finansowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań partnera projektu 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 
 

Udzielając odpowiedzi na ogłoszenie dot. otwartego naboru partnerów spoza sektora 
finansów publicznych realizowane w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe” 
oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w konkursie dotyczące posiadania 
odpowiednich zasobów rzeczowych, finansowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji 
zadań partnera projektu. 
 
 
 
 
 ________ ______________________ 

(Podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania 
Partnera) 

 
 

 
………………………., ………………… 
Miejscowość            data 

 
  

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – wykaz realizowanych projektów na potwierdzenie spełniania wymogu 
posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zadań partnera projektu 

 
 

WYKAZ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu  

  
 

 
 

_ 
 

_______ ______________________ 
(Podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
………………………., ………………… 
Miejscowość            data 

  

Lp. Nazwa projektu Daty 
realizacji 
projektu 

Nazwy: 
jednostki 

prowadzącej i 
wszystkich 

beneficjentów 

Rola w 
projekcie 

Partner/lider 

Całkowita 
wartość  
projektu  

1.   
 
 
 
 

    
 
 
 

2.   
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Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do Muzeum podmiotem 
powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, 

str. 1) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Udzielając odpowiedzi na ogłoszenie dot. otwartego naboru partnerów spoza sektora 
finansów publicznych realizowane w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe” 
oświadczam(y), że nie pozostajemy w stosunku do Muzeum podmiotem powiązanym w 
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1). 
 
 
 
 ________ ______________________ 

(Podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania 
Partnera) 

 
 

………………………., ………………… 
Miejscowość            data 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 – odpowiedź na ogłoszenie dot.  otwartego naboru partnerów spoza 
sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu 

 
Nazwa Partnera: 
…................................................................................................................................................... 
Adres: 
…................................................................................................................................................... 
TEL. 
…......…………….............…………………...………………………………………………….  
REGON: 
…………………………..….............…………………………………………………………… 
NIP: 
………………………………..…………………………….............…………………………… 
Adres e-mail do korespondencji: 
………………………@............................................................................................................... 

ODPOWIEDŹ NA OGŁOSZENIE 
 

W odpowiedzi na Ogłoszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dot. otwartego 
naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych realizowane w ramach Działania 5.3 
Dziedzictwo kulturowe” deklarujemy gotowość przystąpienia do projektu na zasadach 
opisanych w Ogłoszeniu, a także zgodnie z wytycznymi i regulacjami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
 Oferujemy: 
1) wsparcie doradcze (merytoryczne) w toku planowanych działań aplikacyjnych, a następnie 
działań inwestycyjnych;  
2) wsparcie techniczne w zakresie efektywnego przeprowadzania działań objętych projektem; 
3) wsparcie finansowe w zakresie efektywnego przeprowadzania działań objętych projektem; 
4) współpracę w realizacji działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach projektu. 

Zobowiązujemy się do podpisania umowy partnerskiej na zasadach opisanych w 
Ogłoszeniu, a także zgodnie z wytycznymi i regulacjami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
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Deklarujemy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania odpowiedzi na Ogłoszenie. 

________ ______________________ 
(Podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania 
Partnera) 

………………………., ………………… 
Miejscowość            data 

 
 

 
 
 


