OGLOSZENIE O KONKURSIE

na wyb6r partnera do realizacji projektu ,,SMART CL

- Partnerski system
gminie"
kreowania, integrowania i wykorzystania wiedzy o
w ramach konkursu
przez
lnteligentne
miasta
wsp6ltworzone
mieszka6c6w"
Smart
Cities.
,,Human
przez
Ministerstwo
Rouoju
ogloszonego
i
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Miasta Czerwionka
Leszczyny oglasza otwarty nab6r na
partnera do wsp6lnego przygotowania i realizacji projektu ,,SMART CL Partnerski
system kreowania, integrowania wykorzystania wiedzy o gminie" w ramach
konkursu ,,Human Smart Cities. lnteligentne miasta wsp6ltworzone przez
mieszkaic6vy'' ogbszonego pzez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 201 4-2020.

Burmistz Gminy
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Gel

Celem Partnerstwa jest wsp6lne pzygotowanie i realizacja projektu ,,SMART
CL Partnerski system kreowania, integrowania i wykorzystania wiedzy
o gminie". Tematem wiodqcym w projekcie jest stwozenie lokalnego systemu
informacyjnego, integrujqcego rozproszone, r62norodne, dynamiczne dane
lokalne. Jest to inicjatywa zamierzalqca do ,,skr6cenia dystansu" miqdzy
mieszkaficami a wladzq lokaln4. Ma on na celu vrzrost wiedzy mieszkafic6w
na temat decyzji wladz lokalnych
uwarunkowai, ale te2 spos6b
dostosowania dzialai wladz lokalnych do oczekiwafi i opinii mieszkaic6w.
Proponowane dzialania sq skorelowane ze wszystkimi czq6ciami Strategii
2014r.1
Rozwoju Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny (przyjqtej
nacechowanej my6leniem Smart Cities 3.0 Sekwencjq realizacji jest ciqg
powiqzanych dzialai partnerskich:
analiza 2r6del informacji w gminie;
dzialania edukuj4ce podmioty lokalne;
integrowanie mieszkahc6w gminy przez akcje aktywizujqce;
projektowanie z mieszkaficami funkcji i formy systemu informatycznego;
stwozenie modulowego systemu informacyjnego
nazqdziami
informatycznymi;
okre6lenie wsp6lnie z mieszkaicami pilota2owych roztiqzah inicjujqcych
dzialanie systemu waz z Wptacowaniem narzqdzi;
testowanie systemu pzez uzytkownik6w i wnioski dla rozwoju systemu.
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Zadania partnera:

a) pzygotowanie koncepcji projektu pzy wsp6lpracy
i

M

iasta Czerwionka-Le szczyny;

b) przygotowanie wniosku

o

Urzqdem Gminy

w oparciu o ww.
otaz w przypadku otrzymania

dofinansowanie projektu

uzgodnion4 koncepcjq projektu

wsp6lpraca pzy realizacji projektu
czynny udzial w zespole projektowym;
dof ina nsowan ia p62n iejsza

c)
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d) pzeprowadzenie niezbgdnych konsultacji spolecznych oraz dzialah
ed u kacyjnych, n p. konferencji, warsztat6w, semi nari6w, spotkai ;
e) opracowanie dokumentacji podsumowuj4cej realizacjq projektu
i pzedstawiajqcej wypracowane dobre praKyki i doSwiadczenia;
0 wsp6lpraca ptzy pzygotowaniu opisu przedmiotu zam6wienia
wdro2enia systemu informatycznego
dotyczqcego opracowania
niezbgdnego do realizacji cel6w projektu;
ramach
opiniowanie
konsultowanie dokument6w powstajqcych
s)
projektu;
podejmowane
h) wsp6lpraca pzy wl4czeniu spolecznoSci lokalnej
dzialania;
i) wsp6lpraca pzy promocji projektu.
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ll.

Nab6r

W konkursie mogq bra6 udzial podmioty, kt6re spelniaj4lqcznie nastqpujace warunki:

a)
b)

c)
d)

lt t.
,1,

2.

-

podmiot musi posiadai jeden ze status6w: uczelni, jednostki badawczo
roaivojowej, organizacji pozazadowej;
partnerem nie moze byd podmiot powi4zany
Gminq Miastem
Czenivionka-Leszczyny w rozumieniu zalqcznika do rozpoz4dzenia
Komisji (UE) nr 65112014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajqcego niekt6re
rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnetznym w zastosowaniu art. 107
i 1 08 Traktatu ( Dz.Uz. UE L 187 z 26.06.20'14, str.1 );
partnerem nie moze by6 podmiot wykluczony mo2liwo6ci otrzymania
dotacji;
partner musi posiadad wiedzq doSwiadczenie w realizacji zadah
o tematyce wskazanej w celach partnerstwa i projektu.
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Ocena ofert

Oceny ofert dokona Komisja powolana pzez Burmistza Gminy

i

Miasta

Czerwionka - Leszczyny.
Komisja dokona oceny wniosk6w pod kqtem formalnym i mefiorycznym.

a) Kryteria formalne (ocena formalna jest ocenA zero

-

jedynkowq).
oceny

Spelnienie wszystkich wymog6w formalnych jest warunkiem
merytorycznej:

-

f,

zlo2enie oferty na wla6ciwym formulazu (zal. 1 do oglcszenia),
zachowanie terminu zlo2enia oferty,
kompletno5c oferty,
wykazanie spelnienia wymog6w pkt ll ppkt 1.
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