
 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA 

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU 

W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.3.1 „DZIEDZICTWO KULTUROWE I KULTURA” 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO 2014 – 2020. 

 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji 

projektu na rok 2021 pn. „Remont budynku Domu Kultury w Zawadzkiem” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 

2020 (RPO WO 2014-2020) Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. 

 

  1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części 

zadań służących celowi głównemu projektu polegającemu na remoncie budynku Domu 

Kultury w Zawadzkiem w celu przywrócenia jego funkcjonalności i wykorzystania obiektu  

na działalność kulturalną.   

 2.  Powyższy cel będzie realizowany w projekcie przez partnera poprzez wspólne działania 

promocyjno-edukacyjne. 

3. Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć mogą być 

podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014 - 

2020 Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura tj. jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; jednostki organizacyjne JST 

posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe 

oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje kultury; jednostki 

sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwa. 

4.  Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

5. Przedmiotowy projekt będzie realizowany przede wszystkim w oparciu o następujące 

dokumenty i wytyczne: 

      a)   Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

      b) szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

     c)  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

 

 Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego 

deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych 

dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa. 

 

Kryteria wyboru partnera: 

 

Formalne: 

  1) Oferta została złożona we wskazanym terminie,  

  2) Wraz z ofertą złożono wymagane dokumenty, 

  3) Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 

 



Na etapie oceny formalnej podmiot składający ofertę może zostać wezwany do uzupełnienia 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają 

wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której 

mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny 

formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania. 

 

Merytoryczne: 

1) Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa i obszarami 

interwencji projektu (1-5 pkt). 

2) Potencjalny partner posiada doświadczenie w realizacji projektów/działań o podobnym 

charakterze (1-5 pkt). 

3) Koncepcja współpracy, opis działań planowanych do realizacji przez partnera (1-10 pkt). 

 

Termin i sposób składania ofert 

 

 Oferty partnerstwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta partnerska w projekcie 

"Remont budynku Domu Kultury w Zawadzkiem" w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 

z  dnia 04.10.2019 r." należy składać lub nadsyłać do dnia 28.10.2019 r. do godz. 9.00 

w siedzibie Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13A. Decyduje data wpływu 

oferty. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

Wymagane dokumenty: 

 

       a) Karta zgłoszenia partnera (zał. 1) podpisana przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie, 

       b) Oświadczenia partnera (zał. 2) podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentacji podmiotu. 

 

Informacje dodatkowe 

 

    Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

       a)  wyboru jednego partnera do realizacji projektu. 

       b) zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, z chwilą jego 

dofinansowania. 

       c)  negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku 

o dofinansowanie i umowy partnerskiej 

        d) unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu 

w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie 

projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WO. 

W przypadku unieważnienia wyboru ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem 

swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności, 

ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godz. 12.00. Wyniki naboru opublikowane 

zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biblioteki 

i Kultury w Zawadzkiem. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie. 

Z podmiotami, które zostaną najlepiej ocenione przeprowadzone zostaną indywidualne 



negocjacje dotyczące dookreślenia zadań i ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych 

do zawarcia porozumienia/umowy partnerskiej. 

 

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego naboru udziela Dyrektor Biblioteki i Kultury 

w Zawadzkiem - Pani Joanna Spałek,47-120 Zawadzkie, tel.: 77 4623 171 e-mail: 

dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl 

 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów z dnia 04.10.2019 r. 

Karta zgłoszenia partnera 

 

INFORMACJA O PODMIOCIE 

1 
Nazwa podmiotu 

 

 

 

 

2 
Forma organizacyjna 

 

 

 

 

3 
NIP 

 

 

 

 

4 

Nr KRS lub innego właściwego 

rejestru 

 

 

 

 

 

5 
REGON 

 

 

 

 

6 
Adres rejestrowy siedziby 

 

 

 

 

6a 
Adres do korespondencji 

 

 

 

 

6b 
Adres poczty elektronicznej 

 

 

 

 

7 

Osoby uprawnione do 

reprezentacji podmiotu (imię 

nazwisko/funkcja) 

 

 

8 
Nr telefonu kontaktowego 

 

 

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

1 Opis profilu działalności  

2 

Doświadczenie w realizacji 

projektów/działań związanych z 

kulturą 

 

3 

Koncepcja współpracy, opis 

planowanych działań w 

projekcie 

 



 

 

                                             

………………………………………..                                …………………………………..                                                               

              Pieczęć oferenta                                                                 data i podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów z dnia 04.10.2019 r. 

 

Oświadczenia partnera 

 

 

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, 

w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

- art. 207 ust 4 i ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

- art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 796)  

- art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U z 2014 r., poz. 1417) 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                      ………………………………… 

             Pieczęć oferenta                                                       data i podpis oferenta 


