
Zalqcznik nr 1

OGTOSZENIE O KONKURSIE
na wyb6r partnera do realizacji projektu

,,SMART CL - Partnerski system kreowania, integrowanla iwykotzystania wiedry o gminie"
w ramach konkursu ,,Human Smart Cities. lnteligentne miasta wsp6ltworzone prrez mieszkafc6n/'

ogloszonego prrez Ministerstwo Rozwoju

FORMULAM OFERW

PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOGIE:

II. OFERTA

Zgodno5d dzialania potencjal nego
partnera z celami partnerstwa (zgodnie
z zapisamiw statucie lub innym
r6wnorzqdnym dokumencie).

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

MINISTERSTWO
ROZWOru

Unia Europejska
Fundusz Sp6jnoici

Nazwa podmiotu

Forma organizacyina ( uczelnia,
jednostka badawczo -
roilojowa, organizacja
pozarzqdowa)

NIP

REGON

Adres siedziby

Adres kontaktowy (wraz z nr.
telefonu i e-mail)

Osoba upowa2niona do
reprezentwania podmiotu

Dane osoby do kontaktu

E



Zalqcznik nr 1

OGIOSZENIE O KONKURSIE
na wyb6r partnera do reallzacli proiektu

,,SMART CL - Partnerskl systcm kreowania, lntegrowanla iwykorzystania wiedzy o gminie"
w ramach konkursu,,Human Smart Cltles. lnteligentne mlasta wsp6ltworzone prrez mlcszkartc6ri/'

ogfoszonego przez MlnbteEtuo Rozwoju

Kr6tki syntetyczny op:s. Obtigatoryjne
zaQczniki: dokumenty potwierdzaiqce
status prawny potencialnego partnera
oraz poturierdzajqcy prowadzenie przez
niego dzialari zgodnych z celami
partnerstwa

Deklarowany wklad potencialnego
Partnera w zakres proiehu w postaci
zasob6w ludzkich, technicznych
zar6wno na etapie przygotowania
koncepcji jak i realizacii projektu

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

MINISTERSTWO
ROZWOru

Unia Europejska
Fundusz Sp6jno3ci E



Dotychczasowe do5wiadczenie
potencialnego partnera w realizacii
proiekt6w o podobnym charakterze (z
uwzglgdnieniem do5wiadczenia os6b,
kt6re bgdq wsp6tpracowaty ptzy
przygotowaniu i realizacji proiektu).

Koncepcja wsp6lpracy przy realizacji
proiektu - propozycia dzialati i ich
podziafu w partnerstwie. Naleiy uiq6
szczeg6lowo wszystkie zadan ia
okre5lone w ogiloszeniu, okreSli6
spos6b realizacji calo5ci proiektu iak i
poszczeg6lnych zadafr.

w przypadku obszernego opisu dopuszczamy
przeka za n i e opracowa ni a
w fqmie ddatkowego doku mentu
stanowiqego zafqcmika nr 2 do ofefty
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Zalacznik nr 1

OGTOSZENIE O KONKURSIE
m wyb6r partnera do rGallzrcrl projcktu

,,SMART CL - P.rtnoGki aFtem kreowania, lntegro[anla I *ykor.ystar a wiedry o gmlnie"
w ramach konlu6u ,,Human Smart Chl.3, lnLllgentne mlast! wsp6llworzone pr:e2 mle32ktfc6lvl

og oa2on€go ptz€z Ministorstwo Roawoju

III. OSWhDCZENIA I DEKLARCJE

W odpowiedzi na ogloszony przez Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny konkurs na nab6r
partnera do przygotowania i realizacji projektu pn.: "SMART CL - Partnerski system
kreowania, integrowania iwykorzystania wiedzy o gminie" w ramach konkursu "Human Smart
Cities. lnteligentne miasta wsp6ltworzone przez mieszkafic6w", ogloszonego przez
Ministerstwo Rozwoju, skladam/y ofertq udzialu w planowanym projekcie oraz
oswiadczam/y, 2e:

. zapoznalem(am/lismy siq z dokumentaciq obowiqzuiqcq w ramach naboru
dostQpna pod adresem: httDs://www.ooot.oov.pl/stronv/o-
prooramie/wvdazenia/konkurs-dla-samorzadow-human-smart-cities-intelioentne-
miasta-wsooltwozone-orzez-mieszkancoM i znane mi sqwarunki konkursu,

. zapoznalem(am/li6my siq z wytycznymi dotyczqcymi naboru, w tym dotyczEcymi
wkladu wlasnego i akceptujQ/emy jego zapisy,

. wyra2am/y wolq aktyrunego udzialu w tworzeniu koncepcji projektu,

. Deklaruie/emy gotowo66 aktyMego uczestnictwa w realizacji projektu
partnerskiego, kt6rego liderem bqdzie Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla
wsp6lnej realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu "Human Smart
Cities. lnteligentne miasta wsp6ftworzone przez mieszkaic6w' organizowanego
pzez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 201+2020.

o przystqpiq/my do negocjacji i podpisania umowy partnerskiej po zako6czeniu
procedury konkursowej - najp62niej po wyboze proiektu do dofinansowania, ale
przed podpisaniem umowy o jego udzielenie,

. zobowiezu,q/emy sie do podpisania listu intencyjnego dotyczacego wspolpracy
w ramach projektu - najp62niej na etapie skladania koncepcji projektu do
Ministerstwa Rozwoju,

. podmiouy kt6ryie reprezentuje/emy nie podlega/jq wykluczeniu na podstawie
obowiqzujqcych przepis6w prawa, w szczeg6lno5ci zapis6w z at1. 207 usl.4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. t. Dz. U. z 20'17 t.
poz. 2077 ze zm.),

. podmioUy kt6ry/e reprezentuje nie jesUs4 podmiotem/ami wykluczonymii
z mo2liwoSci otzymania dotacji,

. podmiouy kt6ry/e reprezentujq nie jesUsq podmiotem/ami powiqzanymi z Gminq i

Miastem Czenarionka-Leszczyny w rozumieniu zalqcznika nr I do rozporzqdzenia
Komisji 9UE) nr 65112014 z dnia 17 czerwca 20'14 t. uznajq@go niekt6re rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnQtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (dz.Urz. UE L 187226.06.2014, str.1),

. oswiadczam ,2e zapoznalem(-am/li5my sie z tresciq ogloszenia konkursowego.

. \Nya2amly zgodq na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wylecznie
do cel6w przeprowadzenia niniejszej procedury konkursowej na wyb6r Partnera
zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2018 po2.1000 oraz Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 .04.2016 r. (art. 6 ust. 1 lit. b) - RODO,

. O6wiadczam, 2e wypelnilem obowiqzki informacyjne pzewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec os6b Iizyc,znych, od kt6rych dane osobowe bezpo6rednio
lub po6rednio pozyskalem w celu ubiegania siQ o udzielenie zam6wienia
publicznego w niniejszym postqpowaniu.*

. Oferent, kt6rego reprezentujemy nie zalega z platnosciami na rzecz podmiot6w

yfll9lElsrwo uni.Europejska
ROZWOru Fundusz sp6jnosciIl *ilL,.r'":*
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publicznych i prywatnych, a tym samym nie zalega z oplacaniem podatk6w do
urzqdu Skarbowego, nie zalega z oplacaniem skladek do Zakladu Ubezpieczefr
Spolecznych, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dlug6w,

Miejscowoie i data Podpis osoby upowainionej lub podpisy os6b
upowainionych do skladania oiwiade,enia woli
w imieniu oferenta

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni2 bezpo6rednio jego
dotyczqcych lub zachodziwylqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre6ci oSwiadczenia wykonawca nie sklada (usuniqcie tre6ci o6wiadczenia
np. ptzez jego wykre5len ie).

tl,t,**
Ginil,l i Miasta

ezerwfinNq-Leszczyny

wl#t*&,iszewski

MINISTERSTWO
ROZWOJU

Unia Europejska
Fundusz Sp6jnolciq\r lliHf{":.'::",:.": E


