Kościerzyna, dn. 13 grudnia 2016r.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych będących
właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji

Gmina Miejska Kościerzyna w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.), oraz rozdziałem 3.5.1. Zasad wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś Priorytetowa 8. Konwersja,
Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne

1. Cel i zakres ogłoszonego naboru
Celem naboru jest wyłonienie Partnerów, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami nieruchomości zlokalizowanych
w obszarze rewitalizacji tj. Osiedle 1000-lecia – Kartuska (wskazanym na mapie stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego ogłoszenia, obejmującego punkty adresowe wskazane w załączniku nr 3)
zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000- lecia - Kartuska
szansą rozwoju całej Kościerzyny” w następujących zakresach:
I. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych
budynków mieszkalnych.
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną remonty części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych.

Kwalifikowane są rodzaje robót wynikające z Załącznika nr 4 – „Wytyczne dotyczące

kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020”, do Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wyciąg z wytycznych stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego ogłoszenia i ma znaczenie wyłącznie informacyjne). Wszelkie wątpliwości będą
rozstrzygane z uwzględnieniem pełnego dokumentu Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.
Warunkiem zawarcia Partnerstwa na ten zakres jest wniesienie wkładu własnego w wysokości
minimum 15% wartości przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez daną wspólnotę bądź
spółdzielnię mieszkaniową.

II.

Kompleksowe
z

zagospodarowanie

dostosowaniem

do

potrzeb

przestrzeni
wszystkich

publicznej

użytkowników

obszaru
-

drogi,

rewitalizacji
ciągi

piesze

i infrastruktura towarzyszącą.
W ramach zakresu drugiego planowane jest kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji poprzez działania w zakresie dróg, ciągów pieszych wraz z infrastrukturą
towarzysząca w tym m.in.:
1) modernizację sieci wodociągowych
2) modernizację sieci sanitarnej
3) modernizacja i automatyzacja węzłów grupowych, modernizacja sieci ciepłowniczej co i cwu,
budowa nowej sieci ciepłowniczej
4) budowę, przebudowę i rozbudowę podstawowej infrastruktury drogowej wewnątrzosiedlowej:
ul. Os. 1000-lecia (jezdnia z miejscami postojowymi), wewnętrznej ul. Os. 1000-lecia (jezdnia),
ul. Kartuska 13), ul. Kartuska (jezdnia), ul. Wybickiego i ul. Jeziorna (jezdnia)
5) wykonanie miejsc postojowych i parkingów: przy ulicy Os. 1000-lecia, przy ul. Kartuskiej oraz przy
ul. Wybickiego i ul. Jeziornej
6) modernizacja istniejących ciągów pieszych z wymianą nawierzchni chodnika z dostosowaniem do
potrzeb osób niepełnosprawnych: wzdłuż ul. Os. 1000-lecia, ul. Kartuska, ul. Wybickiego i ul. Jeziorna,
7) budowa nowego ciągu pieszego łączącego ul. Lipową i Os. 1000-lecia (chodnik, oświetlenie,
monitoring);
8) wykonanie schodów przy ul. Wybickiego i ul. Jeziornej
9) budowa nowego ciągu pieszego łączącego Os. 1000-lecia z centrum miasta prowadzonego przez
teren Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 (chodnik, furtki w ogrodzeniu, oświetlenie, monitoring)
10) urządzenie ciągów pieszych w miejscach wydeptanych ścieżek
11) modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego,
12) budowa monitoringu wizyjnego,
13) wykonanie chodników bezpośrednio przylegających do wielorodzinnych budynków mieszkalnych
wraz z utwardzeniem ternu przed budynkami: Jeziorna 9, Wybickiego 12 i 14, Kartuska 4 ,6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, Os. 1000-lecia 2, 5, 6, 7, 13, Heykego 1.
III.

Kompleksowe

zagospodarowanie

przestrzeni

publicznej

obszaru

rewitalizacji

z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników - zagospodarowanie otoczenia
budynków mieszkalnych i wspólnych przestrzeni publicznych.
W ramach trzeciego zakresu planuje się zagospodarowanie otoczenia budynków mieszkalnych
i wspólnych przestrzeni publicznych, w tym m.in.
1) wymiana wiat śmietnikowych oraz pojemników do segregacji odpadów
2) odnowa istniejących terenów zieleni wraz z budową małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych,
3) modernizacja istniejących placów zabaw: plac na ul. Kartuskiej - doposażenie w ławki i kosze na
śmieci, plac na Os. 1000-lecia (Kartuska 13) - ewentualne powiększenie terenu placu; wymiana bądź
naprawa zniszczonych urządzeń, budowa ogrodzenia, wyposażenie w ławki, ławko-stół, kosze na

śmieci; stojak na rowery; piaskownicę dla dzieci młodszych, doposażenie w urządzenia dla dzieci
starszych typu: koło do kręcenia, ścianka wspinaczkowa, linarium lub kwadrat wielofunkcyjny,
4)budowa 2 lub 3 placów zabaw dla dzieci młodszych, każdy wyposażony w ławki i kosze na śmieci
5) budowa miejsca spotkań dzieci starszych i młodzieży: streetworkout (teren+ławki+kosze), linariumpiramida,
6) zagospodarowanie ogrodzenia Zakładów Mięsnych na urządzenie ścianki do graffiti
7) zagospodarowanie terenu pagórków przy ul. Os. 1000-lecia: wykonanie zjeżdżalni- kaskady
kamiennej lub drewnianej, nasadzenie zieleni, ławki, kosze na śmieci
8) budowa nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych tj. budowa
2 siłowni zewnętrznych z ławkami i koszami na śmieci, budowa miejsc integracji sąsiedzkiej – każdy
zawierający ławko-stoły z zadaszeniem i kosze na śmieci, stoły szachowe.
Planowany okres realizacji projektu, w tym wskazanych powyżej zakresów to wrzesień 2017r. –
grudzień 2019r.
Partner ma prawo przystąpić do jednego, dwóch lub wszystkich trzech zakresów projektu.
Do zadań i obowiązków Partnerów w I zakresie projektu dotyczącym remontu części wspólnych
budynków mieszkalnych należeć będzie współpraca z Gminą Miejską Kościerzyna – Liderem projektu:
a) na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w zakresie udostępnienia niezbędnych
danych, dokumentów i pozwoleń
b) na etapie realizacji projektu:
−

realizacja ujętych w ramach projektu działań, w tym przeprowadzenie niezbędnych procedur
formalno-prawnych związanych z udzieleniem zamówienia

−

wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 15% wydatków

c) na etapie rozliczenia projektu i po jego zakończeniu
−

w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do rozliczenia projektu

−

zapewnienie trwałości projektu

Do zadań i obowiązków Partnerów w II i III zakresie projektu

dotyczącym kompleksowego

zagospodarowania przestrzeni publicznej należeć będzie współpraca z Gminą Miejską Kościerzyna –
Liderem projektu:
a) na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w zakresie udostępnienia niezbędnych
danych,
b) na etapie realizacji projektu:
−

wsparcie doradcze oraz realizacyjne w zakresie efektywnego przeprowadzenia działań

−

współudział we wkładzie własnym

c) na etapie rozliczenia projektu i po jego zakończeniu
−

w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do rozliczenia projektu

−

współudział w zapewnieniu trwałości projektu

Z podmiotami wybranym na Partnerów projektu zawarte zostaną umowy partnerska, uwzględniająca
propozycję współpracy w ww. zakresie, określonym w ofercie konkursowej.
2. Dane dotyczące złożenia oferty
Wymagania dla kandydatów na Partnerów projektu:
•

dokument podmiotu potwierdzający status wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni (np. uchwałą
o powołaniu)

•

posiadanie odpowiednich zasobów rzeczowych, finansowych oraz ludzkich niezbędnych do
realizacji zadań partnera projektu,

•

doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze.

Wymagane dokumenty:
•

dokumenty potwierdzające status podmiotu i zakres jego działalności,

•

Karta zgłoszenia Partnera do Projektu – Załącznik nr 1.

•

pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani
wobec innych podmiotów,

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie na wzorze oferty (załącznik nr 1)

z adnotacją

„Nabór na wybór partnera do projektu w ramach działania 8.1, RPO WP 2014-2020” osobiście, listem
poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a,
83-400 Kościerzyna w terminie do 20.01.2017 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Nie będą rozpatrywane oferty:
•
•
•
•

przesłane w formie innej niż na Karcie zgłoszenia Partnera do Projektu
nie zawierające kompletu wymaganych dokumentów
niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
złożone po wyznaczonym powyżej terminie

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji, tel. (58) 680-23-39,
email: m.orzechowska@koscierzyna.gda.pl
3. Sposób oceny złożonych ofert
Przy wyborze Partnerów oceniana będzie w szczególności:
•

zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

•

oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu,

•

doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww. kryteriów określony został w Karcie oceny stanowiącej
Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Wybór ofert nastąpi według listy rankingowej. Wyboru ofert dokonuje gremialnie Komisja
ofertowa powołana przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. Komisja przygotowuje protokół
wyboru Partnerów.
Publikacja wyników naboru nastąpi niezwłocznie po wyborze Partnerów.
Wyniki będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wybrani Partnerzy zostaną
dodatkowo poinformowani drogą listową/ e-mailową.

Gmina Miejska Kościerzyna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Partnerów do
przedmiotowego Projektu bez podawania przyczyny.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia Partnera do Projektu.
2. Załącznik nr 2 - Mapa obszaru rewitalizacji
3. Załącznik nr 3 – Wykaz adresowy obszaru rewitalizacji
4. Załącznik nr 4 – Karta oceny
5. Załącznik nr 5 - Wyciąg z dokumentu „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków
w ramach Zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020”

