
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Nasze miejsce 
spotkań – tu uczymy się i poznajemy każdego dnia” 

Gmina Miejska Nowa Ruda – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w związku z planowanym 

przystąpieniem do konkursu na realizację projektu: „Nasze miejsce spotkań – tu uczymy się i poznajemy każdego 

dnia” wskazanym w uchwale nr 236/XXX/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 stycznia 2013 r. ogłasza 

otwarty nabór partnerów do projektu. 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać: 

 informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 
finansowe), 

 oświadczenie o zapoznaniu się z Dokumentacją Konkursową dostępną na stronie Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, 

 informacje na temat doświadczenia w realizacji projektu o podobnym charakterze, 

 zaprezentowanie koncepcji realizacji projektu, 

 przedstawienie rodzaju i wysokości swoich kosztów ponoszonych w projekcie wraz uzasadnieniem. 

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z „Wytycznymi w zakresie konstruowania 

lokalnych programów rewitalizacji społecznej – materiały pomocnicze dla partnerstw lokalnych” w 

ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”, projekt 1.17 Informacje dostępne są na stronie 

http://www.crzl.gov.pl/. 

Wraz z oferta należy przedłożyć: 
1.       aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status 
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 
2.       aktualny statut podmiotu, 
3.       pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec 
innych podmiotów, 
4.       pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż 
uprawnione do reprezentowania zgodnie ze statutem i odpisem z KRS), 
5.       kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób biorących 
udział przy realizacji działań projektowych. 
 
Burmistrz Miasta Nowa Ruda zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyn. 
 

Termin składania ofert – 31.10.2013 r. do godz. 9 
00

. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Otwarty nabór na realizację projektu - Nasze miejsce 

spotkań – tu uczymy się i poznajemy każdego dnia”. 

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem: 

Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, sekretariat nr 13. 

lub przesłać pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda. 

 

Tomasz Kiliński 

Burmistrz Miasta Nowa Ruda 

http://www.crzl.gov.pl/

