Załącznik NR 1
Do ogłoszenia o otwartym konkursie
na wyłonienie Partnera/Partnerów
spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu.

REGULAMIN KONKURSU

PREAMBUŁA
Gmina Trzebnica reprezentowana przez Sekretarza Gminy - P. Daniela Buczaka, w oparciu
o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.(Dz.U. 2016 poz.217)
występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach konkursu finansowanego z EFS, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa III, działanie 3.4 – wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 wdrażanie strategii niskoemisyjnych na terenie ZIT WROF., ogłasza nabór
na Partnera/Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu.
II. OPIS PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
w gminie Trzebnica wraz z infrastrukturą towarzysząca, oraz budowa trzech ciągów pieszorowerowych prowadzących do Trzebnicy z miejscowości Ksieginice, Sulisławice i Będkowo.
III. CEL PARTNERSTWA
Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu dla zapewnienia kompleksowości
działań, możliwość efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiazywania
problemów, a w szczególności koncepcja uniwersalnego projektowania , unikanie
dublowania wysiłków i funkcji, jako najlepsza koordynacja środków, usług i inicjatyw,
skierowanie środków na rzeczywiste potrzeby.
Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera/Partnerów w projekcie:
1. Wsparcie merytoryczne w zakresie aplikowania o dofinansowanie i rozliczania
projektu oraz współpraca z liderem w zakresie promocji i informacji o projekciewspólne przygotowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie w oparciu o wiedzę
doświadczenia własnych organizacji,
2. Wspólny monitoring projektu wspólna promocja projektu,
3. Organizacja imprezy plenerowej po stronie partnera projektu,

4. Wspólne przygotowanie wniosku o płatność w oparciu o wiedzę doświadczenia
własnych organizacji.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Przy wyborze Partnera/Partnerów projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami Partnerstwa.
2. Deklaratywny wkład potencjalnego Partnera w realizację celów Partnerstwa( zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne.
3. Posiadanie przynajmniej 3 letniego doświadczenia w obszarze turystyki rowerowej
i/lub pozyskiwaniu środków zewnętrznych
4. Doświadczenie we współpracy z Jednostkami samorządu terytorialnego w w/w
zakresie.
5. Posiadany potencjał kadrowo- organizacyjny do realizacji powierzonych w projekcie
zadań.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu
jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:
Wypełnionego „Formularza Oferty” zgodnie z zamieszczonym w
1.1.
ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert na wyłonienie Partnera/Partnerów
spoza sektora finansów publicznych – WZOREM
1.2 Aktualnego wypisu KRS ( ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego
równoprawnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną
oraz umocowanie osób ich reprezentujących
1.3 Oświadczenie o niezaleganiu i płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów
formalnych.
3. Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być opatrzone pieczęcią
podmioty, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osób/ osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu na zewnątrz, oraz poświadczone za zgodność z
oryginałem.
4. Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Otwarty konkurs na
wybór Partnera/Partnerów na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH TRASĄ DAWNEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ
ORAZ BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH W GMINIE TRZEBNICA”
osobiście , listem poleconym lub pocztą kurierską na adres : Urząd Miejski w
Trzebnicy , Pl. Piłsudskiego 1 , 55-100 Trzebnica w terminie do 29.08.2016 do

5.
6.
7.
8.

godz. 14.00( o przyjęciu oferty decyduje data wpływu na biuro podawcze
Urzędu Miejskiego – parter budynku)
W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Nie będą rozpatrywanie oferty składane przez podmioty nie uprawnione –
określone w ogłoszeniu, oraz niespełniające przesłanek p. IV Regulaminu.
Zgodnie z zapisami art.. 33 ustawy z dnia dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014-2020(Dz. U. z 2016 r. poz. 217),oferty przyjmowane są przez
okres 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu,
przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych, a
ostatnim dniem jest 21 dzień od opublikowania przedmiotowego ogłoszenia - 29
sierpnia 2016.
VI. PROCEDURA KONKURSOWA
1. Informacja o konkursie i Regulamin umieszczone są na stronie internetowej
http://bip.trzebnica.pl/1527/580/otwarte-konkursy-ofert.html ,
2. W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden lub dwóch Partnerów
3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana
przez Burmistrza Trzebnicy.
4. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje
przewodniczący.
5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykła większością głosów.
6. Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłaszane przez
oferentów w drodze Otwartego Konkursu, pod względem formalnym i
merytorycznym, według kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu.
7. Z przebiegu Konkursu komisja Konkursowa sporządza protokół, zgonie z
regulaminem prac Komisji Konkursowej.
8. Z Partnerem/Partnerami wyłonionymi w trakcie Konkursu zostanie podpisana
Umowa Partnerska, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyny.

