
Miasto i Gmina Pleszew               Pleszew, 14.10.2016 r. 

ul. Rynek 1 

63-300 Pleszew 

 

OGŁOSZENIE O 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”. 

I. Cel i termin realizacji projektu  

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych, w tym rozwój 

elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających 

funkcjonowanie administracji publicznej zapewniające m.in. interoperacyjność rejestrów 

publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację oraz służące 

poprawie efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej  

w instytucjach publicznych. Przewidywany termin zakończenie realizacji projektu do 

30.06.2018. 

 

II. Zadania Partnera wiodącego 

Miasto i Gmina Pleszew jako partner wiodący odpowiedzialny jest za przygotowanie  

i realizację projektu, w tym: 

1. koordynowanie projektu, 



2. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, 

3. przygotowanie dokumentacji przetargowej, 

4. wdrożenie i monitorowanie projektu, 

5. rozliczenie projektu. 

III. Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów 

publicznych. Typy instytucji z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu 

realizacji projektu zostały wymienione w Regulaminie konkursu Nr RPWP.02.01.01-

IZ-00-30-001/16. Partnerem w projekcie nie może być podmiot wykluczony z możliwości 

otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 

2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą 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 dnia 26.06.2014 r.). 

IV. Cel partnerstwa 

Wspólna realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo informacyjne, 

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

V. Proponowany zakres działań dla Partnera 

Partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu lub 

umowie o partnerstwie. Zakres realizowany w ramach partnerstwa obejmować będzie: 

prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz przygotowanie merytoryczne 

materiałów z tego zakresu, a także przeprowadzenie działań z zakresu upowszechniania 

wiedzy nt. możliwości elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów 

wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej. 

 



VI. Kryteria wyboru partnera 

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów  

z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

Kryteria wyboru partnera Punktacja 

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa 0 – 1 pkt 

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa  0 – 1 pkt 

3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze  0 – 1 pkt 

 

VII. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 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 04 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.  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony 

od uzyskania dofinansowania ze środków UE.  

2. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bezpośredni link do 

ogłoszenia o konkursie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/135 



3. Informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera w projekcie będzie 

podana do publicznej wiadomości po zakończeniu naboru w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. 

 

IX. Dane do kontaktu w sprawie naboru:  

Agnieszka Szwedziak 

Urząd Miasta i Gminy Pleszew 

tel. 062 7428-340 

e-mail: agszwedziak@pleszew.pl   

 

 

Pleszew, 14.10.2016 r.  

 

 

 

 

 

            Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

                  /-/ Arkadiusz Ptak 
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