
Gmina Miasto Leżajsk  
ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu 

pt. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku” 

 
Burmistrz Leżajska, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(jt. Dz.U. z 2017r. poz. 1460 z późn.zm.), ogłasza nabór partnerów do wspólnego przygotowania 
i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18 ogłoszony przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej VI „Spójność 
przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020. 

 

I. Cel partnerstwa: 

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu pt. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej w Leżajsku” zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-
2023, którego przedmiotem będzie: 

1. przebudowa, uporządkowanie i zmiana sposobu zagospodarowania leżajskiego Rynku, w tym 
poprawa środowiska i estetyki Rynku jako przestrzeni publicznej, mające na celu udostępnienie 
jego obszaru dla mieszkańców, oraz nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, 
kulturalnych i turystycznych; 

2. renowacja, przebudowa i adaptacja zabytkowej wieży obserwacyjno-dzwonniczej z 1606 r. 
będącej częścią zespołu parafialnego kościoła farnego, wpisanej do rejestru prowadzonego 
przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu nadania jej funkcji 
obiektu publicznego (wieży widokowej), udostępnienia mieszkańcom i innym zwiedzającym, 
oraz dostosowania do celów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych; 

3. rozbudowa i zmiana sposobu zagospodarowania placu przed Miejskim Centrum Kultury, w tym 
poprawa środowiska i jego estetyki jako przestrzeni publicznej, mające na celu udostępnienie 
jego terenu dla mieszkańców, oraz nadanie nowych funkcji publicznych – zwłaszcza 
społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. 

 

II. Wymagania formalne: 

O udział w niniejszym postępowaniu może ubiegać się podmiot, który: 

1. wyraża chęć zawarcia porozumienia/umowy o partnerstwie na realizację projektu 
partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Gminą Miasto Leżajsk w zakresie opracowania 
i realizacji projektu pt. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku”; 

2. znajduje się w katalogu beneficjentów określonych w § 5 Regulaminu konkursu dla naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna 
i społeczna, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-
001/18, zwanego dalej Regulaminem; 

3. nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie § 6 Regulaminu; 

4. prowadzi działania zgodne z celami partnerstwa, co potwierdzają zapisy w statucie, wpisie do 
Krajowego Rejestru Sądowego, ustawie lub innym równoważnym dokumencie; 

5. deklaruje wkład w realizację celu partnerstwa; 

6. posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

 



III. Kryteria wyboru partnerów:  

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: 

1. zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa; 

2. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa; 

3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

 

IV. Zasady składania aplikacji: 

1. Zgłoszenie należy przygotować w języku polskim na wzorze formularza zgłoszeniowego 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Do zgłoszenia należy dołączyć obowiązkowe załączniki: 

a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument 
potwierdzający status prawny potencjalnego partnera; 

b. aktualny statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający prowadzenie przez 
potencjalnego partnera działań zgodnych z celami partnerstwa. 

3. Zgłoszenie i wszystkie załączniki powinny zostać opatrzone aktualną datą i własnoręcznym 
podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie 
z zapisem w dokumencie rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwie. 

4. Oferty należy składać w postaci papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór 
partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu pt. „Kompleksowa rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej w Leżajsku”.  

5. Termin składania ofert: 8 sierpnia 2018 r.. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje 
data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leżajsku przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk. 

 

V. Procedura wyboru partnerów: 

1. Wyboru partnerów dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Leżajska. 

2. Komisja dokona oceny zgodności złożonych aplikacji z wymaganiami określonymi w ust. V. 
ogłoszenia. 

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim, na odpowiednim wzorze 
formularza, w terminie określonym w pkt 5 ust. V. ogłoszenia; 

4. W przypadku braków w zakresie kompletności załączników bądź złożonych podpisów 
dopuszcza się możliwość wezwania kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni 
roboczych od dnia doręczenia wezwania. 

5. Nieuzupełnienie braków wskazanych w pkt 4 we wskazanym terminie skutkować będzie 
pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. 

6. Kolejnym etapem oceny zgłoszeń będzie ich weryfikacja pod względem spełniania wymogów 
formalnych wymienionych w ust. III ogłoszenia. Niespełnianie któregokolwiek z nich skutkuje 
wykluczeniem oferty z dalszego postępowania. 

7. Zgłoszenia spełniające wszystkie wymogi formalne poddane zostaną  ocenie merytorycznej 
w oparciu o kryteria określone ust. IV. Ogłoszenia. 

8. Na podstawie punktów przyznanych poszczególnym ofertom w ramach oceny merytorycznej 
opracowana zostanie lista rankingowa. 

9. O wyborze partnera zdecyduje liczba punktów zdobyta w ramach oceny merytorycznej. 
Wybrane zostaną oferty, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. 

10. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie podana do 
publicznej wiadomości na stronie informacyjnej Urzędu Miasta w Leżajsku. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 



1. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach 
publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do: 

a. wyboru więcej niż jednego partnera do wspólnej realizacji projektu; 

b. wprowadzenia zmian w ogłoszeniu o naborze partnerów, z tym że każda zmiana zostanie 
podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie 
informacyjnej Urzędu Miasta w Leżajsku; 

c. przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerami; 

d. unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

3. Kandydat na partnera może złożyć w ramach naboru jedno zgłoszenie. 

4. Podmiot ogłaszający nabór nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani nadesłanych ofert. 

5. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

6. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym/i partnerem/ami podpisane zostanie 
porozumienie/umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i rolę przy 
przygotowaniu i realizacji Projektu. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerstwa 
z wybranym/i w wyniku naboru partnerem/ami dopuszcza się możliwość zawarcia umowy 
partnerstwa z podmiotem/ami, które znajdują się na kolejnych miejscach listy rankingowej. 

8. Informacji dotyczących niniejszego ogłoszenia udziela Pan Grzegorz Kołodziej – kierownik Biura 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, tel. 17 242 73 73, 
wew. 140, adres e-mail: grzegorz.kolodziej@miastolezajsk.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszenia (dostępny również na stronie internetowej Miasta Leżajsk) 
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