Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 761 32 23
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl ,
http: www.olszewo-borki.pl

Olszewo-Borki, 18 sierpnia 2016 r.
Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu
pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”

Gmina Olszewo-Borki informuje o rozpoczęciu naboru partnerów do projektu pn. „Wykorzystanie
Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” organizowanego w ramach trwającego
naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście
na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów Infrastruktura
do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Regulamin konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 można pobrać ze strony internetowej
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-odnawialne-zrodla-energii-oze/.
Partnerami projektu zgodnie z powyższym regulaminem mogą zostać poniższe podmioty:
- Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
- JST, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- administracja rządowa;
- uczelnie/szkoły wyższe;
- zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony
zdrowia - zakontraktowane z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) ;
- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa
Społecznego);
- organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o
partnerstwie publiczno – prywatnym);
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- kościoły i związki wyznaniowe.
Zamierzeniem zawiązanego partnerstwa jest wspólne działanie na ramach realizacji projektu pn.
„Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”, który zakłada montaż
na terenie gminy mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci dystrybucyjnej dla domów
mieszkalnych i obiektów należących do gminy oraz powietrznych pomp ciepła służących do
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej będących własnością gminy. Celem projektu jest
podwyższenie efektywności energetycznej obiektów znajdujących się na terenie gminy po przez
montaż instalacji OZE.
Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt.
W przypadku projektu, którego dotyczy zapytanie Gmina Olszewo-Borki poszukuje partnerów do
spełnienia poniższych kryteriów i wykonania zadań obejmujących:
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-

pełna współpraca z partnerem wiodącym (Gmina Olszewo-Borki)
organizację i przeprowadzenie działań promujących OZE i mających za zadanie podniesienie
świadomości mieszkańców gminy dotyczących zalet i korzyści wynikających z montażu
instalacji OZE, działania te mają obejmować stworzenie materiałów edukacyjnych dla
mieszkańców, organizację spotkań informacyjnych oraz odpowiadanie na pytania o tematyce
OZE zainteresowanych mieszkańców,
pomoc przy tworzeniu dokumentacji koniecznej do rozliczenia projektu oraz spotkań
podsumowujących realizację projektu,
wymianę doświadczeń z realizacji innych projektów o tematyce OZE,
wniesienie do projektu wkładu finansowego na pokrycie wyżej wymienionych przedsięwzięć
oraz innych nie wymienionych.

Oferty, które wpłyną w odpowiedzi na niniejsze zapytanie będą oceniane pod kątem:
1. Deklarowanego wkładu oferenta w projekt (doświadczenie oraz posiadane zasoby finansowe,
ludzkie i techniczne)
2. Zgodność deklarowanego wkładu z celami projektu i partnerstwa.
3. Przedstawiony zakres działań deklarowanych do wypełnienia przez oferenta.
4. Udokumentowany potencjał kadrowy oferenta, konieczny do prawidłowej realizacji celów
partnerstwa.
5. Doświadczenie w działaniu w partnerstwie z instytucjami publicznymi.
Pytania związane z powyższym konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd
Gminy Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki z dopiskiem Partnerstwo
OZE.
Termin składania ofert: 9 września 2016 r.
Sposób składania ofert: ofertę (wedle dołączonego załącznika 2) należy złożyć w Urzędzie Gminy
Olszewo-Borki lub nadesłać drogą pocztą lub kurierską w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem:
Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł
Energii w gminie Olszewo-Borki” na adres: Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13,
07-415 Olszewo-Borki.
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Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o naborze partnerów do realizacji projektu
pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”

REGULAMIN NABORU
Dotyczy: zasad naboru partnerów do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł
Energii w gminie Olszewo-Borki”.
Gmina Olszewo-Borki rozpoczyna nabór partnerów do projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych
Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” organizowanego w ramach trwającego naboru wniosków o
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów Infrastruktura do produkcji i
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
I. OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada montaż na terenie gminy instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji
fotowoltaicznych (zarówno dla obiektów domów mieszkalnych mieszkańców gminy oraz obiektów
należących do gminy) oraz powietrznych pomp ciepła (dla wybranych budynków należących do
gminy).
II. CEL PARTNERSTWA
Zamierzeniem zawiązanego partnerstwa je wspólne działanie na ramach realizacji projektu pn.
„Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”, który zakłada montaż na
terenie gminy mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci dystrybucyjnej dla domów
mieszkalnych i obiektów należących do gminy oraz powietrznych pomp ciepła służących do
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej będących własnością gminy. Celem projektu jest
podwyższenie efektywności energetycznej obiektów znajdujących się na terenie gminy poprzez
montaż instalacji OZE.
III. FORMA I ZAKRES WSPÓŁPRACY
Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt.
W przypadku projektu, którego dotyczy zapytanie Gmina Olszewo-Borki poszukuje partnerów do
spełnienia poniższych kryteriów i wykonania zadań obejmujących:
1) pełna współpraca z partnerem wiodącym (Gmina Olszewo-Borki)
2) organizację i przeprowadzenie działań promujących OZE i mających za zadanie podniesienie
świadomości mieszkańców gminy dotyczących zalet i korzyści wynikających z montażu
instalacji OZE, działania te mają obejmować stworzenie materiałów edukacyjnych dla
mieszkańców, organizację spotkań informacyjnych oraz odpowiadanie na pytania o tematyce
OZE zainteresowanych mieszkańców,
3) pomoc przy tworzeniu dokumentacji koniecznej do rozliczenia projektu oraz spotkań
podsumowujących realizację projektu,
4) wymianę doświadczeń z realizacji innych projektów o tematyce OZE,
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5) wniesienie do projektu wkładu finansowego na pokrycie wyżej wymienionych przedsięwzięć
oraz innych nie wymienionych.
IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW
Do wyboru partnera wykorzystana zostanie ocena poniższych kryteriów:
a) Zgodność Podmiotu z zapisami pkt. 7.1 regulaminu konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16,
b) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
c) Deklarowany wkład oferenta do projektu (finansowy, ludzki, techniczny, organizacyjny),
d) Deklarowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją publiczną,
e) Posiadany potencjał kadrowo-organizacyjny deklarowany do zaangażowania w działania
partnerskie,
f) Ocena zaproponowanego zakresu merytorycznego prac przez oferenta, oraz deklarowanego
wkładu finansowego.
Każde powyższe kryterium jest punktowane. Punktacja zawarta w załączniku 2 (Formularz ofertowy)
do ogłoszenia o naborze partnerów.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT
1) Podmiot ubiegający się o wybór na partnera w procedurze naboru zobowiązany jest do
przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub kopia potwierdzona podpisem i adnotacją:
„Zgodność z oryginałem”):
a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik 3 do ogłoszenia o naborze partnerów,
wraz z załącznikami:
- pisemna propozycja wkładu partnera w realizację projektu,
- aktualny wypis z KRS lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę
prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących.
2) Rozpatrywane będą oferty złożone w sposób kompletny oraz nie zawierające błędów formalnych.
3) Kopie dokumentów dołączonych do oferty winny zostać opatrzone podpisem i pieczęcią
podmiotu składającego ofertę.
4) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki lub nadesłać drogą pocztą lub kurierską
w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji
projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” na adres:
Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
5) W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Olszewo-Borki.
6) Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
7) Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z
2014r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767) oferty przyjmowane są przez okres 21
dni (tj. od 19.08.2016 r. do 09.09.2016 r. włącznie godz. 15:00).
VI. PROCEDURA KONKURSOWA
1) Informacja o naborze wraz z regulaminem umieszczone są na stronie internetowej www.olszewoborki.pl
2) Planowany jest nabór maksymalne 3 partnerów.
3) Postępowanie przeprowadza 3 osobowa Komisja Naboru powołana przez Wójta Gminy OlszewoBorki, która zostanie powołana w ostatnim dniu przyjmowania ofert.
4) Pracami komisji kierować będzie Przewodniczący Komisji.
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5) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
6) Komisja weryfikuje oferty pod względem merytorycznym i formalnym, otwarcie kopert z
ofertami i ich ocena następuje po terminie składania ofert zgodnie z kryteriami przedstawionymi
w pkt. IV.
7) Komisja w pierwszej kolejności po ocenie formalnej ofert odrzuca oferty zawierające błędy
formalne bądź nie zawierające wszystkich informacji koniecznych do prawidłowego złożenia
oferty.
8) W drugiej kolejności Komisja ocenia oferty pod kątem merytorycznym i przyznaje punkty
zgodnie z kryteriami przedstawionymi w załączniku 2 (Formularz ofertowy), tworzona jest lista
rankingowa ofert i na jej podstawie wybierani są partnerzy projektu.
9) W przypadku nie wyłonienia partnerów Gmina może ogłosić wznowienie naboru.
10) Z przebiegu konkursu oraz oceny ofert Komisja sporządzi protokół zawierający: skład Komisji,
liczbę zgłoszonych ofert, listę rankingową ofert wraz z informacją o kwalifikacji partnerów,
uwagi oraz podpisy członków Komisji.
11) Komisja ulegnie rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu partnerów.
12) Podmioty biorące udział w naborze otrzymają pisemne informacje o wynikach naboru,
informacja ta pojawi się także na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl w terminie 2 dni
roboczych od dnia rozstrzygnięcia naboru.
13) Z wyłonionymi partnerami zostanie podpisana umowa partnerska wspólnej realizacji projektu.
14) Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny, oferty które wpłynęły
do Gminy w czasie prowadzenia naboru nie będą rozpatrywane.
VII PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1) Podmiot, który nie został wybrany na partnera może wnieść pisemne odwołanie w terminie 3 dni
roboczych od daty zamieszczenia informacji o wyborze partnerów na stronie www.olszewoborki.pl.
2) Odwołanie dostarczone po upływie powyższego terminu nie będzie rozpatrywane.
3) Odwołanie należy dostarczyć na adres: Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13,
07-415 Olszewo-Borki z dopiskiem „Partnerstwo OZE- odwołanie”.
4) Odwołanie będzie rozpatrywane przez niezależną 3 osobową Komisję składającą się z innych
osób niż Komisja Naboru, powołana w dniu otrzymania odwołania. Komisja niezwłocznie
rozpocznie prace, a jej pracami kieruje powołany Przewodniczący.
5) Komisja oceni zasadność odwołania i podejmuje decyzje o uznaniu ważności wcześniej złożonej
oferty (w przypadku jej wcześniejszego odrzucenia), weryfikacji przyznanej punktacji bądź
wydaniu opinii o bezzasadności otrzymanego odwołania.
6) Decyzja Komisji odwoławczej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7) Komisja o swojej decyzji powiadamia podmiot odwołujący się w przeciągu 5 dni roboczych od
terminu podjętej decyzji.
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Załącznik nr 2
do Ogłoszenia o naborze partnerów do realizacji projektu
pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”

FORMULARZ OFERTOWY
1. Informacje o podmiocie składającym ofertę:
1)

Pełna nazwa podmiotu

2)

Forma prawna

3)

NIP:

4)

REGON:

5)

KRS:

6)
7)

Pełny adres siedziby (poczta,
miejscowość, ulica, nr budynku)
Dane osoby uprawnionej do
reprezentowania firmy (imię i
nazwisko, stanowisko, oraz dane
kontaktowe)

2. Zestawienie kryteriów uwzględnianych przy wyborze partnera:
liczba przyznanych punktów

Kryterium:
a) Zgodność Podmiotu z zapisami pkt. 7.1 regulaminu konkursu
RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16
(0/1
pkt
kryterium
spełnia/nie spełnia, nie spełnienie warunku wyklucza oferenta).
b) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami
partnerstwa (0/1 pkt, kryterium spełnia/nie spełnia, nie
spełnienie warunku wyklucza oferenta, spełnienie warunku
oznacza przyznanie 1 pkt ofercie).
c) Deklarowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w
partnerstwie z instytucją publiczną (za wykazanie się
stosownym doświadczeniem dla przynajmniej 1 projektu
przyznawany jest 1 punkt).
d) Posiadany potencjał kadrowo-organizacyjny deklarowany do
zaangażowania w działania partnerskie (za każdą osobę
zaangażowaną w projekt przyznawany jest 1 pkt., maksymalnie
5 punktów do otrzymania)
e) Ocena zaproponowanego zakresu merytorycznego prac przez
oferenta, oraz deklarowanego wkładu finansowego (można
uzyskać maksymalnie 2 punkty:
- 1 punkt za wkład finansowy,
- 1 punkt za wkład w postaci organizacji edukacji dotyczącej
OZE na terenie gminy)

…………………………………………………….
Data i Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Partnera
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Oświadczenia:
Ja niżej podpisany oświadczam co następuje:
1) Zgodnie z zapisami załącznika 1 (Regulamin) posiadamy uprawnienia do wykonywania
określonej działalności i czynności, w przypadku gdy przepisy szczególne nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2) Profil prowadzonej działalności jest zgodny z celami partnerstwa.
3) Posiadamy wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji projektu w partnerstwie.
4) Dysponujemy odpowiednim potencjałem kadrowym, dostatecznym do realizacji celów
partnerstwa.
5) Zapoznaliśmy się z Regulaminem i nie mamy do niego zastrzeżeń.

…………………………………………………….
Data i Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Partnera

Załączniki:
1) Pisemna propozycja wkładu partnera w realizację projektu.
2) Aktualny wypis z KRS lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i
organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących

…………………………………………………….
Data i Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Partnera

Strona 7 z 7

