Wadowice Górne, dn. 10 listopada 2009r.
OGŁOSZENIE
o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
W celu zachowania zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6
grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 84 poz. 712) oraz z art. 3
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z
późn. zm.) GMINA WADOWICE GÓRNE ogłasza otwarty nabór partnerów do przygotowania i
przeprowadzenia projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, 4.4
Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, na podstawie umowy partnerskiej, której celem będzie:
Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych warunków gospodarowania na
terenie GMINA WADOWICE GÓRNE pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.
Zakładany czas realizacji projektu: do 6 miesięcy od 01.02.2010r.
Oferty proponowanych działań należy zgłaszać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w formie
pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Wadowice Górne.
Przy wyborze partnerów GMINA WADOWICE GÓRNE będzie uwzględniać następujące elementy:
Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe),
Doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
Współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,

Przynależność do Krajowego Systemu Ratownictwa.
Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1.
2.
3.

aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
aktualny statut lub umowę podmiotu,
inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Pomiędzy partnerami zostanie zawarta umowa partnerska, w której określone w szczególności zostaną zadania
partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków
finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach
projektu.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia
naboru bez podania przyczyny.
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