PROTOKQŁ Z OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA
spozA sEKToRA rINłsów paBLlCZNyCH
DziŃając na Podstawię att.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie
gminnYm (Dz.lJ. z 20t6 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. !948,
z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art.
33 ustawY z dńa 11 liPca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki
spójnoŚci finansowanych wperspektywie finansowej 2014
- 2020 (Dz.U. z2016r. poz.217
zPoŹn, zm,) oruz w nawiązaniu do treści 9 ust. 15 i ust. 18 Regulamin
§
otwartego naboru na
Partnera sPoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej
realizacji zadń w ramach
Projektu Pn. "Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach
przlwrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako
przestrzeni integracji
sPołecznoŚci lokalnYch w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego
wrdz z realizacji
Przebudowq niezbędnYch obiektów budowlanych towarzyszqcych inwestycji,,, zwanego
dalej
,,Projektem", Planowanego do realizacji w ramach dwuetapowego konkursu
zamkniętego nr
RPSW,06,0S,00-Z.00-26-072116 w ramach Osi Priorytetowej
6 - "Rozwój miast,, Dzińania
6,5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego programu
operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przyjętego
Zarządzeniem nr I47l20I7
Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia23.05.2017 roku w
sprawie przyjęciaww Regulaminu,
Podaje się do Publicznej informacji wyniki naboru partnera §poza sektora finansów
publicznych.
InformujemY, Że w odpowiedzi na ogłosz ony i zarrieszczony
w dniu 23.05.2017 r. na
stronie intemetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
wwwjedrzeiow.home.pl orM na
stronie BiuletYnu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie
wwwjedrzeiow,eobiP.Pl. otwarty nabór partnerów spoza
sektora finansów publicznych,
którzY chcą wziąc udział w realizacji Ww projektu partnerskie
go, złożorrc zostałynastępujące
oferty:

1. Parri

,iyj.lk9*ska . prowadząca działalnośćgospodarczą pod nazwą
,,ŚWIERKOWSCY'' Jolanta Śril..t o*rt u , siedzibą prą, ul. Okrzei 57,
28-300
Jędrzejów, złożYław dniu 12.06.2017 r. ofertę aóty"rą"ą
,"u|iri"ii zadania pn.
,,Rozbudowa, Przebudowa i nadbudowa isiniejqcego budynku handlowego
z Przeznaczeniem na cele handlowo,usługowo-mieszkaine,
o powiirzchni
700 m2 wraz z realiaacjq niezbędiej infrń:uktury technicznej sprzedaży do
wynikajqcej
z PrzewidYwanego Przeznaczenia
zlokitizowunego na działkach o ir ewid. 398/3,
398/4 i 398/5,
Jolarrta

obręb 0005 Jędrzejów''.

2,

Pan Andrzej Nagły jako osoba ftzyczna, zamieszkały
Sudół I32 c,28-300 Jędrzejów,
złoŻYłw dniu 12.06.2017 r. ofertę dotyczącą
nłlirĄi zad,ania pn. ,,Budowa budynku
haldl9wo-usługowo-mieszkalnego oraz remontu
istniejqcego- bu'dynku handlowo_
mieszkalnego usYtuowanego w bezpośrednim sqsiedzhuie
projektowanego budynku _
zlokalizowanego no działce o ,, ,rid, 200, obręb'000'i tę7rrri6r".

Po sPrawdzeniu Przęz Komisje ds. oceny ofert złożonych
w ramach Ww naboru na

Partnera sPoza sektora finansów publicznych
dla wspólnej realizacj

i

zadańw ramach projektu

Pn, "Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie
w ramach przyrvrócenia

historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społecznoŚci lokalnych

w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz realizacją i przebudową niezbędnych
obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji", dokonano ich weryfikacji formalnej
i merytorycznej według kryteriów
Jędrzejowa

z

przyjertych Zarządzeniem

dnia 23.05.2017 roku,

a

Nr

14712017 Burmistrza Miasta

szczegóŁowo określonych w Zńącznikll

nr 3 do

Regulaminu otwartego naboru na Partnera.

Na tej podstawie przyznano następującą punktację:
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Liczba możliwych

Sposób przyznawania punktów

punktów

Oceniana była zgodność działania
potencjalnych partnerów z celarni

0-7 punktów

partnerstwa. Oceniający przymawali
punkty na podstawie formularza
ofertowego pkt. II, ppkt. 1.

Oceniane były doświadczenie i
kwatifikacje osób, które będą
zazr:gńow arc w r ealizację projektu, a
także propozycje zakresu zadan, jakie
dana osoba może realizowaó narzecz
projektu oraz mozliwości
organizacyjne w zakresie utrzymania
celów nroiektll
Oceniany był potencjał techniczny, w
§m sprzętowy i warunki lokalowe
podmiotu oraz sposób jego
wykorzystania dla potrzeb rea|izacji
zadń związutych z rewitalizacją
społecznąjak również możliwościw
zakresie utrzymania celów proiektu
Oceniane były zadalia aealizowane
w ostatnich pięciu latach, w stosunku
do daty składania oferty, wpisujących
się w cel partnęrstwą spełniających
prą,naj mniej jed en z p oniższy ch
warunków:
a) działtlrie zrealizowane natzecz
grupy docelowej, do któĘ kierowane
będzie wsparcie przewidziane w
ramach projektu;
b) działanie zleńizowane na obszuzę,
którego dotyczyó będzie realizacja
projekh; bądź skierowane do
mieszkanców tego obszaru
Działanie rozumiane jest jako
wykonanie zadań wskazanych w §4
ust. 1 pkt 1-7
Oceniane były doświadczenie w
realizacji projektów w kontekście
przydatności zdobytego
doświadczenia do realizacji projektu.
Ocena będzie doĘczyó projektów
zrealizowulych lub realizowanych w
zwiazkl z Drzyznalym zewnętrznvch

0-9 punldów
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0-8 punktów
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przyznane przez
Komisję (średnia

nych ze środków
zewnętrznych
(np. środki, UE,
premia
termomodemiza
cyjną środki
budźefu

źródeł fi nansowyclr. Doświadczenie
ma odnosió się działali wskazanych
w§4 ust. l pkt 1-7

pństwą

pożyczki, iĘ.)

Opis koncepcji

dzińń

możliwych do
zrealizowania

6

oraz gotowośó
do tęalizacii
Opis sposobu

osiągnięcia

wskźników

7

produlcu i
rezultatów
oroiektu

Planowany
budżet działania

oraz
harmonogram
rzęczowofinansowy

8

Oceniany był opis koncepcji działń
moźliwych do zręalizowania w
kontekście przydatności do realizacji
projektu oraz gotowośó do realizacji

0-14

punllów

6,67 pkt.

6,33 pkt.

zadmia

Oceniany był sposób osiągnięcia
wskźników produklu i rezultatu
zg}aszanego projektu w kontekście
możliwościich spełnienia w trakcie
realizacji projekt oraz ich utrzyłnania
Oceniana była szczegołowośći
dokładnośóbudżetu, racjonalnośó
wydatków, kwot przyjętych do
obliczeń, wysokość wkładu własnego
przy uwzględnieniu wyĘcznych w
zakresie kwalifi kowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 oraz zapisów regulaminu
konkursu zamkniętego nr
RPSW.06.05.00 -V.00ł6-072/ 16 w
ramach Osi Priorytetowej 6
,,Rozwój miast" Działania 6.5
,,Rewitalizacja obszarów miejskich i
wieiskich" Regionalnego progtamu
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Mając na uwadze powyzsze, Komisja powołana Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
ńożonych w/w ofert

z

Nr

I78l20I7

dnia 14.06.2017 r. dokonała w dniu 19.06.2017 r. oceny

i uznała, że zgodnie z

treścią§ 9 ust. 11 Regulaminu otwartego naboru

na Partnera spoza sektora finansów publicznych przyjętego Zarządzeniem nr l47l20l7
Burmistrza Miasta Jędrzejowa

Z

z

dnia 23.05.2017 roku,

oferĘ podlegają

odrzuceniu

powodów merytorycznych, ponieważ nie uzy§kały wymaganej itościpunktów

(minimum 50 punktów) umożliwiających ich wybranie do wspólnej realizacji zadań
w ramach przygotowywanego przez Gminę Jędrzejów projektu.

Jednocześnie Komisja stwięrdziła, żę złożonęoferty

nie spełniają wszystkich

kryteriów formalnych (brak parafowania wszystkich stron oferty, brak poświadczęnia
przedłożonychdokumentów za zgodnośó z oryginałem). Jednak

z vwagi

na nie spełnienie

wymaganej ilościpunktów dla kryterium merytorycznego, Komisja proponuje odstąpić od
wezwania oferentów do usunięcia stwierdzonych braków.
Pgdpisy Komisji.:

1.

Marta Pędzik-Prawda

2.

Grzegorz Maruszak

3,

Szczepan

J

- Przewo dńcząca Komisji
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