
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie z dnia 14.10.2016 o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów  

publicznych 

 

Miasto i Gmina Pleszew               Pleszew, 04.11.2016 r. 

ul. Rynek 1 

63-300 Pleszew 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT  

W OTWARTYM NABORZE PARNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH 

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo informacyjne,  

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

 

Miasto i Gmina Pleszew jako Lider (partner wiodący) działając w oparciu o art. 33 ust. 2 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)  

z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów ogłasza otwarty 

nabór na wybór partnera spoza sektora usług publicznych w celu wspólnej realizacji projektu 

pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.  

W ogłoszeniu z dnia 14.10.2016 r. o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów 

publicznych wprowadza się następujące zmiany: 

1. Punkt VII. ogłoszenia otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez 

okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia o naborze w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew (decyduje data wpływu do UMiG), 

tj. nie później niż do 18 listopada 2016 r. do godz. 15:30. Ofertę należy składać osobiście 



od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty 

na adres:  

Urząd Miasta i Gminy Pleszew 

Wydział Rozwoju i Analiz, pok. 110 

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze partnerów 

do projektu dla działania 2.1.1.” 

2. Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu z dnia 14.10.2016r. o otwartym naborze 

partnerów spoza sektora finansów publicznych nie uległy zmianie. 

 

Pleszew, 04.11.2016 r.  

 

 

 

 

 

       

               Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

                  /-/ Arkadiusz Ptak 

 

 

 

 

 


