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Świdwin dn. 3 ł .0 ł .208 r.
Ogłoszenie

o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej
realizacji projektu pn."Rewitalizacja gminy Swidwin - obszar wsi Z ą browo"
Gmina Świdwin, dzia łaj ą c zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ś ci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1146 z pó źn. zm .)
ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu „ Modernizacja i doposa żenie
świetlicy wiejskiej —ocieplenie budynku, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna,
wymiana pod łóg, remont ś cian i sufitu w Z ą browie wraz z remontem gminnej drogi
gruntowej, wykonanie nowej nawierzchni w Z ą browie"
Projekt realizowany b ędzie w ramach wniosku, który zostanie z łożony w konkursie
o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Dzia łanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji
w sferze fizycznej, gospodarczej i spo łecznej ubogich spo łeczno ś ci i obszarów
miejskich i wiejskich. Konkurs nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002!17
Przewidywany czas realizacji projektu: lata 2018-2019.
Projekt obejmuje realizacj ę nastę puj ących projektów uj ętych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Gminy Swidwin na lata 2017 —2020.
Modernizacja i doposa żenie świetlicy wiejskiej —ocieplenie budynku, centralne
ogrzewanie, instalacja elektryczna, wymiana pod łóg, remont ścian i sufitu w
Zą browie wraz z remontem gminnej drogi gruntowej, wykonanie nowej
nawierzchni w Z ą browie.
Wymagania dotycz ą ce Partnera:
1. Partnerem mo że zosta ć każdy podmiot (Z wyłą czeniem osób fizycznych)
2. Partner musi posiada ć zabezpieczony wkład na realizacj ę projektu.
3. Partner musi dysponowa ć wiedzą z zakresu realizacji projektu.
Oferta powinna zawiera ć :
1. Dokument potwierdzaj ący status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentuj ą cych.
2. Statut lub inny równowa ż ny dokument.
3. Opis koncepcji udzia łu w Projekcie.
4. O świadczenie o zabezpieczeniu wkładu partnera na realizacj ę projektu.
5. O świadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu realizacji projektu.

6. O świadczenie dotycz ące przygotowania wszelkiej niezb ę dnej dokumentacji
wymaganej do z łożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Termin składania ofert: 22.02.2018 r., do godziny 15:00
Oferty nale ży składa ć w zamkni ętych kopertach z dopiskiem „ Otwarty nabór na
partnera spoza sektora finansów publicznych - dzia łanie 9,3" osobi ś cie lub drog ą
pocztow ą na adres:
Urząd Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Swidwin
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