
ZARZ^DZENIE NR 108/17 

Wojta Gminy Pacanow 

Z dnia 12 wrzesnia 2017 roku 

W sprawie ogioszenia otwartego naboru na partnerow Gminy Pacanow do wspolnej realizacji 
projektu partnerskiego w miejscowosci Pacanow. 

Dzialaj^c na podstawie art. Art.6 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorz^dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 446 z pozn. Zm.) oraz art. 33 ustawy z 
dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci 
fmansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460 t. j . z 
2017.07.31) zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 . 

1. Oglasza si? otwarty nabor partnerow Gminy Pacanow do wspolnej realizacji projektu 
z obszaru rewitalizacji miejscowosci Pacanow pod nazw^: 
a) Budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Pacanowie. 
b) Rewitalizacja kamienicy zlokalizowanej w Pacanowie, ul. Rynek 3, z nadaniem 

nowych funkcji w zakresie dzialalnosci uslugowo-handlowej i mieszkan na 
wynajem. 

c) Rewitalizacja Restauracji Kuznia Smakow, zlokalizowanej w Pacanowie 
ul. Rynek 5, z nadaniem nowych funkcji kulturowych. 

d) Rewitalizacja kamienicy zlokalizowanej w Pacanowie, ul. Rynek 21-22 z 
nadaniem nowych funkcji gospodarczych. 

2. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 6 Rozwoj miast, 
dzialanie 6.5 Rewitalizacja obszarow miejskich i wiejskich. 

3. Ogloszenie o otwartym konkursie na wylonienie partnera, oraz formularz ofertowy 
stanowiq zalqczniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarzqdzenia. * 

§2 . 

Powoluj? komisJ4 do oceny formalnej i merytorycznej ofert w skladzie: 

1) Kazimierz Zdziebko - przewodnicz^cy 
2) Grzegorz Chrab^szcz 
3) Dariusz Blach 
4) Anna Pitkiewicz 

§ 3 . 

Wyznacza si? termin skladania ofert do 5 pazdziemika 2017r do godz. 14:00 

§4 . 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W0;4T G^VIINY 

mgr Mhj^u) Skop 
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Zal^cznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 108/2017 
Wojta Gminy Pacanow z dn. 12.09.2017r 

OGLOSZENIE O OTWARTYM K O N K U R S I E NA W Y L O N I E N I E PARTNERA SPOZA 
SEKTORA FINANSOW P U B L I C Z N Y C H DO WSPOLNEJ R E A L I Z A C J I P R O J E K T U 

PREAMBULA 

Gmina Pacanow w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow 
w zakresie polityki spojnosci fmansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020. (Dz.U. 2017 
poz. 1460) wyst^puj^c jako Lider Projektu w celu przyznania dofinansowania, ktore realizuje eel 6 
Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Dziaiania 6.5 Rewitalizacja obszarow 
miejskich i wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020, oglasza otwarty nabor na Partnera zainteresowanego wspoln^ 
realizacji projektu z obszaru rewitalizacji miejscowosci Pacanow pn: 

a) Budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Pacanowie. 
b) Rewitalizacja kamienicy zlokalizowanej w Pacanowie, ul. Rynek 3, z nadaniem nowych 

funkcji w zakresie dzialalnosci uslugowo-handlowej i mieszkan na wynajem. 
c) Rewitalizacja Restauracji Kuznia Smakow, zlokalizowanej w Pacanowie ul. Rynek 5, z 

nadaniem nowych funkcji kulturowych. 
d) Rewitalizacja kamienicy zlokalizowanej w Pacanowie, ul. Rynek 21-22 z nadaniem 

nowych funkcji gospodarczych. 

II OPIS P R O J E K T U : 

Celem projektu b^d^ dziaiania inwestycyjne stuz^ce rozwi^zywaniu zdiagnozowanych problemow, 
uporz^dkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozwoj przedsi?biorczosci sluz^cej 
wspolnemu celowi, jakim jest pobudzenie obszarow zdegradowanych. 

III C E L PARTNERSTWA I ZASADY WSPOLPRACY: 

Celem partnerstwa jest wspolna realizacja Projektu dla zapewnienia kompleksowosci dzialah, 
mozliwosc efektu synergii, jako skutku wspolnych prac i wspolnego rozwiazywania problemow 
poprzez wspolne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacj? projektu. 
Proponowany zakres zadan przewidziany dla Partnera: 

- pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie 

-posiadanie projektow inwestycyjnych spojnych z projektami Lidera 

-przedstawienie kosztorysow, projektow budowlanych, koncepcji z zastrzezeniem, iz na dzieh 
skladania wniosku o dofinansowanie wszystkie projekty budowlane b^d^ posiadaly ostateczne 
zgloszenie budowlane/pozwolenie na budow? ^ 

-wyrazenie zgody na wspolprac? z Gmin^ Pacanow, jako Liderem projektu, a takze podpisanie 
umowy partnerskiej ^ 



IV K R Y T E R I A WYBORU PARTNEROW: 

Przy wyborze Partnerow b^dq brane pod uwag? nast^puj^ce kryteria formalne oraz punktowane 
(premiujqce): 

1. Zgodnosc misji/profilu dzialalnosci Partnera z celami partnerstwa - Kryterium formalne. 

2. Deklarowany wklad potencjalnego partnera w realizacj? celu partnerstwa (zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne, spojny eel) - Kryterium formalne. 

3. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram, kosztorys, ogolny zarys przedsi?wzi?cia oraz 
przewidywane rezultaty ich realizacji - Kryterium punktowane (premiuj^ce). Ocenie podlegac 
b?dzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposob oceny min. 0 punktow, max. 10 punktow. 

4. Posiadany potencjal finansowy oraz kadrowo - organizacyjny niezb?dny do realizacji projektu 
oraz propozycja wkladu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwalosci - Kryterium 
formalne: 

5. Opis propozycji wkladu Partnera w realizacj? projektu i utrzymanie jego trwalosci -
przedstawienie proponowanych rozwi^zah w zakresie utrzymania trwalosci dzialah podejmowanych 
w ramach projektu, po zakonczeniu finansowania ze srodkow UE: Kryterium punktowane 
(premiuj^ce). Ocenie podlegac b?dzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposob oceny min. 0 
punktow, max. 10 punktow 

6. Podmiot musi posiadac uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, 
jezeli ustawy nakladaj^ obowi^zek posiadania takich uprawnieh - Kryterium formalne. 

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I Z L O Z E N I A O F E R T Y . 

1. Podmiot ubiegaj^cy si? o wybor na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowi^zany 
do przedlozenia nast?puJ4cych dokumentow (oryginal lub uwierzytelniona kopia): 1.1 
wypelnionego „Formularza Oferty" w oparciu o zamieszczony wzor w Ogloszeniu. 1.2 aktualnego 
wypisu z KRS (wazny 3 miesi^ce od daty uzyskania) lub innego rownowaznego dokumentu 
potwierdzaj^cego form? prawn^ i organizacyjny oraz umocowanie osob go reprezentujycych, 1.3 
sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zyskow i strat za ostatni zamkni?ty rok zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z pozn. 
zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zyskow i strat 
(w przypadku instytucji niezobligowanych do sporzydzenia dokumentow o ktorych mowa w 
niniejszym punkcie) oraz zaswiadczenie o niezaleganiu z platnosciami wobec ZUS i Urz?du 
Skarbowego (wystawione nie wczesniej niz 6 miesi?cy od dnia zlozenia oferty). 

2. Oferty zlozone w sposob niekompletny nie hqdq rozpatrywane ze wzgl?d6w formalnych. 

3. Kopie dokumentow dolyczone do oferty muszy bye opatrzone piecz?ci4 podmiotu, aktualny daty, 
wlasnor?cznym podpisem osoby/osob uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz 
poswiadczone za zgodnosc z oryginalem. 



r 4. Oferty nalezy dostarczyc do siedziby Urz?du Gminy Pacanow, na adres: 28-133 Pacanow ul. 
Rynek 15, w terminie do dnia 5 pazdziernilca 2017r od godz. 14:00 z dopiskiem 

„Partner - rewitalizacja". 

5. W przypadku ofert wysylanych poczty, decyduje data wplywu oferty do siedziby Gminy Pacanow. 

6. Oferty zlozone po uplywie terminu nie b?dy rozpatrywane. 

7. Nie b?dy rozpatrywane oferty, zlozone przez podmioty, ktore nie spelniajy wymagah okreslonych 
wpkt. IV. 

8. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w 
zakresie polityki spojnosci fmansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020. (Dz.U. 2016poz. 
217) oferty przyjmowane sy przez okres co najmniej 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego 
ogioszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje si?, ze wskazany okres b?dzie liczony w 

^ dniach kalendarzowych i uplywa dnia 5 pazdziernika 2017r 

VI. PROCEDURA KONKURSOWA 

1. Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie intemetowej: www.ug.pacanow.pl, BIP 
Pacanow 
2. W ramach konkursu wylonionych zostanie maksymalnie 3 Partnerow. 
3. Post?powanie konkursowe przeprowadza co najmniej 3 osobowa Komisja Konkursowa. 
4. Komisja rozpoczyna dzialalnosc z dniem powolania. Jej pracami kieruje Przewodniczycy Komisji. 
5. Komisja podejmuje rozstrzygni?cia zwykly wi?kszosciy glosow. 
6. Kazdy z czlonkow Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgloszone przez oferentow w drodze 
otwartego konkursu, pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym, wedlug kryteriow okreslonych w 
pkt. IV Ogioszenia. 
7. W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa: 

7.1. stwierdza liczb? zlozonych ofert, 
^ 7.2. otwiera koperty z ofertami, 

7.3. ocenia oferty pod wzgl?dem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podal 
wszystkie niezb?dne informacje wedlug zamieszczonego „Formularza Oferty". 
7.4. Komisja Konkursowa odrzuca zlozony ofert? z przyczyn formalnych, w przypadku braku 
jednej z wymaganych informacji o podmiocie, w wypelnionym przez oferenta rozdziale 
pierwszym „Formularza Oferty", 
7.5. Gmina Pacanow moze ponowic ogloszenie naboru na wylonienie Partnerow w 
przypadku, gdy wszystkie zgloszone oferty Komisja Konkursowa odrzuci, z przyczyn 
formalnych. 

8. W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa: 
8.1. analizuje merytoryczny zawartosc ofert, 
8.2. przyznaje odpowiedniy liczb? punktow wedlug kryteriow opracowanych w ogloszeniu, 
8.3. wskazuje najwyzej ocenione oferty, 
8.4. komisja moze przeprowadzic negocjacje z Oferentami, celem konkretyzacji zasad 
wspolpracy przy realizacji projektu, 
8.5. komisja rozstrzyga konkurs i wylania Partnerow 
8.6. w przypadku zamkni?cia procedury oceny ofert i nie wylonienia Partnerow, Gmina 
Pacanow moze ponowic ogloszenie konkursu w celu wylonienia Partnera 



9. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporzydza protokol, ktory powinien zawierac: 
9.1. Imiona i nazwiska Czlonkow Komisji Konkursowej, 
9.2. liczb? zgloszonych ofert, 
9.3. wskazanie ofert najkorzystniejszych, 
9.4. ewentualne uwagi Czlonkow Komisji Konkursowej, 
9.5. podpisy Czlonkow Komisji Konkursowej. 

10. Komisja Konkursowa ulega rozwiyzaniu po rozstrzygni?ciu konkursu i wylonieniu Partnerow 
do wspolnej realizacji projektu. 
11. Informacja o podmiotach, ktore zostany wylonione w wyniku rozstrzygni?cia konkursu, b?dzie 
opublikowana na stronie intemetowej www.ug.pacanow.pl, BIP Pacanow w terminie 7 dni od dnia 
podj?cia ostatecznej decyzji przez Komisj? Konkursowy. 
12. Z Partnerami wylonionymi w toku post?powania konkursowego, zostanie zawarta umowa 
partnerska, w celu realizacji wspolnego przedsi?wzi?cia. 
13. Oglaszajycy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia nabom bez podania przyczyny. 

1. Podmiot, ktory, w ramach konkursu, nie zostal wybrany do pelnienia funkcji Partnera w projekcie, 
moze wniesc odwolanie od decyzji dotyczycej wyboru Partnerow. 
2. Odwolanie powinno zostac wniesione w formic pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od 
zamieszczenie informacji o wynikach post?powania konkursowego na stronie intemetowej 
www.ug.pacanow.pl, BIP Pacanow. 
3. Odwolanie nalezy dostarczyc osobiscie, za posrednictwem poczty lub uslug kurierskich do 
siedziby Urz?du Gminy Pacanow w dni roboeze od godz. 7:00 do godz. 15:00 z dopiskiem 
„Odwolanie od decyzji wyboru Partnera". 
4. Odwolanie zlozone po uplywie terminu nie b?dzie rozpatrywane. 
5. Do weryfikacji odwolan zostanie powolana 3 osobowa Komisja Odwolawcza, w sklad ktorej 
wejdy niezalezni czlonkowie, niewchodzycy w sklad Komisji Konkursowej. 
6. Komisja Odwolawcza rozpoczyna dzialalnosc z dniem powolania. 
7. Komisja podejmuje rozstrzygni?cia zwykly wi?kszosciy glosow. 
8. Pracy Komisji Odwolawczej kieraje Przewodniczycy. 
9. Podmiot skladajycy odwolanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach post?powania 
odwolawczego w przeciygu 7 dni roboczych od zlozenia odwolania. 
10. Decyzja Komisji Odwolawczej jest decyzjy ostateczny, od ktorej nie sluzy zaden srodek 
odwolawczy. 

VII . PROCEDURA ODWOLAWCZA 

mgr W^slaw Skop 
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Zalycznik Nr 2 do Zarzydzenia Nr 108/2017 
Wojta Gminy Pacanow z dn. 12.09.2017r 

F O R M U L A R Z O F E R T Y 

Piecz?c Oferenta Miejscowosc i Data 

O F E R T A 

w post?powaniu na wybor Partnera w projekcie: eel 6 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Dziaiania 6.5 Rewitalizacja obszarow miejskich i wiejskich, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego na lata 
2014-2020 zgodnym z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow 
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U. 
2017 poz. 1460) 

dla: Gminy Pacanow: 

L Dane Oferenta 
Nazwa (firma) oraz adres Oferenta: 
reprezentowany przez: 
NIP: 
Telefon kontaktowy: 
e-mail: 

2. OSWIADCZENIA 
2.L Oswiadczam, iz misja/profil dzialalnosci (Nazwa Oferenta) jest zgodna z celami 

partnerstwa. 
2.2. Oswiadczam, iz (Nazwa Oferenta) posiada odpowiednie zasoby ludzkie, 

organizacyjne oraz techniczne, spojny eel do realizacji celu partnerstwa. 
2.3. Oswiadczam, iz (Nazwa Oferenta) posiada potencjal finansowy oraz kadrowo -

organizacyjny niezb?dny do realizacji projektu. 
2.4. Oswiadczam, iz (Nazwa Oferenta) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej 

dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladajy obowiyzek posiadania takich 
uprawnieh. 

3. Opis proponowanego zakresu merytorycznego, harmonogramu i kosztorysu, ogolny zarys 
przedsi?wzi?cia oraz przewidywane rezultaty ich realizacji: 



Opis propozycji wkladu Partnera w realizacj? projektu i utrzymanie jego trwalosci -
przedstawienie proponowanych rozwiyzah w zakresie utrzymania trwalosci dzialan 
podejmowanych w ramach projektu, po zakonczeniu finansowania ze srodkow UE: 

WOJT/GIWINY 

mgr WiMqw^Skop 
(miejscowosc, data, podpis Oferenta) 


