
 

OGŁOSZENIE  

o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji 
projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I” 

 

 

Gmina Dobczyce informuje, że dnia 12 stycznia 2017 r.,  działając na mocy art. 33 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z póżn.zm.), 
ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do 
wspólnej realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 
w Dobczycach - etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 
Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 

 

 

 1.    Podstawowe informacje o projekcie. 

Projekt pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I” 
realizowany będzie w ramach wniosku, który zostanie złożony w konkursie nr RPMP.06.03.03-
IZ.00-12-098/16 o dofinansowywanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 

Projekt znajduje się na liście planowanych przedsięwzięć (inwestycje gminne) w ramach Planu 
Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego, który został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez IZ 
RPO WM, a następnie przyjęty: 
a) w Gminie Dobczyce  Uchwałą Nr XXX/193/16 z dnia 30.11.2016 r. zmienioną Uchwałą NR 
XXXI/201/16 z dnia 18.12.2016 r. 
b) W Gminie Siepraw Uchwałą Nr XX/181/16 z dnia 15.12.2016 r. 
c) W Gminie Myślenice Uchwałą Nr 237/ XXIX /16 z dnia 15.12.2016 r. 

Przewidywany czas realizacji projektu: od 2017 r. do  2019 r. 

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań: 

A1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego I etap: 
• uczytelnienie przebiegu murów miejskich z południowej strony wzgórza pozwalające na 
likwidację metalowego ogrodzenia, 
• wykonanie ścieżki pieszej od bramy miejskiej do zamku wzdłuż południowej części murów 
miejskich (z oświetleniem), 
• wykonanie kładki pozwalającej na komunikacją wzgórza Starego Miasta z zaporą,  
• ścieżka wokół kościoła, 
• modernizacja ścieżki łączącej wzgórze z ul. Podgórską, 
• uprządkowanie zieleni.  



 
B1.  Park miejski – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej I etap: 
• wykonanie ścieżki po lewej stronie Raby łączącej teren parku z mostem na Rabie, 
• uporządkowania terenu OSiR, 
• wykonanie alejek parkowych (do osi komunikacyjnej), 
• oświetlenie i monitoring, 
• budowa infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg, gazociąg)- część, 
• budowa placu zabaw, 
• modernizacja  budynku zaadaptowanego na punkt obsługi turystycznej, 
• budowa kortów tenisowych, 
• modernizacja budynku zaadaptowanego na zaplecze kortów tenisowych, 
• wykonanie toru do minigolfa i do gry w bulle, 
• rozbudowa parkingu, 
• mała architektura (część), 
• zieleń (część). 
 
C1 Zagospodarowanie tras turystycznych w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego etap I: 
• modernizacja istniejącego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Raby, 
• modernizacja i przebudowa chodnika wzdłuż Węgielnicy (trasa 23a). 
 

Utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu możliwe jest z potencjalnymi 
beneficjentami pomocy i zgodnie z regulaminem konkursu mogą to być: 
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
3) przedsiębiorstwa, 
4) partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe. 
Uwaga! Wyżej wymienioną listę zawęża się tylko do podmiotów spoza sektora finansów 
publicznych.   

 

2.    Cel partnerstwa. 

Celem partnerstwa jest pozyskanie dodatkowych źródeł wiedzy i skorzystanie z  doświadczeń  
partnerów co pozwoli na lepszą realizację projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I”. Ponadto pozwoli na wykorzystanie  unikalnej  
wiedzy  partnerów  w  obszarze  turystyki lub rekreacji do lepszego dopasowania oferty do 
potrzep grup docelowych.  

Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu służy osiągnięciu celu bezpośredniego 
określonego Planie Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego tj.  kompleksowemu zagospodarowaniu 
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego na rzecz rozwoju jego turystycznej i rekreacyjnej funkcji. 

Partner może uczestniczyć w realizacji części zadań służących osiągnięciu celów konkursu tj.: 
a)  wykorzystaniu i rozwoju lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, 
dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
b) rozwijaniu lub dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych 
potencjałów regionu. 



Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą 
Dobczyce (partnerem wiodącym - Liderem), a partnerem/partnerami spoza sektora finansów 
publicznych wyłonionym/wyłonionymi w drodze niniejszego konkursu. 

 

3.    Wymagania wobec Partnera i jego zadania. 

Wymagania wobec partnera obejmują: 
1) zgodność  profilu  działania  partnera   z   obszarami   interwencji   projektu oraz celami 
partnerstwa, 
2) przedstawienie opisu koncepcji udziału partnera w projekcie, 
3) doświadczenia w opracowywaniu i realizacji zadań o podobnym charakterze, 
4) uczestnictwo  w  realizacji  projektu  na  każdym  jego  etapie,  co  oznacza  również wspólne  
przygotowanie  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  oraz  wspólne  zarządzanie projektem, 
przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie, 
5) wniesienie  do  projektu  zasobów np. ludzkich  (w  tym  potencjału  kadrowego 
zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych, 
6) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe 
wykonanie zadań w projekcie. 

Do zadań partnera należało będzie: 
1) realizacja przypisanych we wniosku o dofinansowanie i umowie partnerstwa działań 
projektowych, 
2) promocja i informacja o projekcie zgodnie z wytycznymi UE, 
3) przekazanie Partnerowi Wiodącemu materiałów i opracowań niezbędnych do 
prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w tym do przeprowadzenia analizy 
zapotrzebowania na ofertę turystyczną powstałą dzięki realizacji projektu (analiza powinna 
opierać się na dotychczasowych doświadczeniach oraz określać grupę docelową planowanej 
oferty turystycznej), 
4) pomoc i wsparcie Partnera Wiodącego w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, 
5) wspólne finansowanie projektu, 
6) monitoring zrealizowanego zakresu projektu, 
7) współpraca na etapie operacyjnym projektu. 
 

4.    Kryteria wyboru partnera. 

A. Należy spełnić następujące kryteria formalne: 
1) złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, 
2) sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe 
wykonanie zadań w projekcie (tj. niezaleganie z płatnościami, w tym na rzecz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego), 
3) złożenie wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów, 
4) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 

B. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne (można 
uzyskać max 100 pkt): 
1) profil działalności kandydata na partnera jest zgodny z celami partnerstwa [max 25 pkt], 
2) oferowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa, w tym wartość 
deklarowanych nakładów partnera na realizację projektu [max 25 pkt], 



3) doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (doświadczenie 
w przygotowaniu i realizacji zadań obejmujących obsługę ruchu turystycznego lub rekreacji) 
[max 25 pkt] , 
4) koncepcja współpracy przy realizacji projektu, w tym udział w utrzymaniu trwałości projektu 
po zakończeniu jego realizacji (przedstawienie proponowanych rozwiązań) [max 25 pkt]. 
 

5. Dokumenty konieczne do przedłożenia w ramach oferty. 

1) Formularz oferty z oświadczeniami, 
2) Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 
3) Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok działalności (2015)  

 

6. Informacja dotycząca złożenia zgłoszeń. 

1) Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. 
wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia. 

2) Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec 
partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 

3) Oferta oraz wszystkie niezbędne załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby 
upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą 
reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo 
spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

4) Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć 
w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta 
w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA 
(spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu 
pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I” . Nie 
otwierać przed godz. 10:00 w dniu 03 lutego 2017 r.”. 

5) Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia naboru 
tj. do dnia 03.02.2017 r. do godz. 9:30. O terminowym złożeniu oferty decyduje data i godzina 
wpływu oferty do Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach. Oferty, które wpłyną po tym terminie 
nie będą rozpatrywane. 

6)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.02.2017 r., o godz. 10:00  w  siedzibie 
zamawiającego. 

 

7. Wybór oferty 

1) Partner zostanie wybrany przez Komisję ds. oceny oferty powołaną przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce. 

2) Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 

3) W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia. 

4) Na partnera może zostać wybrany podmiot, który otrzyma punkty w każdym z ocenianych 
kryteriów i łączna liczba punktów przekroczy 60. 



5) Na partnera zostanie wybrany podmiot, który najpełniej spełni kryteria oceny oferty 
złożonej w przedmiotowym postępowaniu. Dopuszcza się zawarcie partnerstwa z więcej niż 
jednym podmiotem. 

6) Podmioty biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o wyniku postępowania 
konkursowego w terminie do trzech dni roboczych od daty jego zakończenia na wskazany 
w ofercie adres poczty elektronicznej. 

7) Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony na partnera w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy i Miasta Dobczyce 
www.dobczyce.pl   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Dobczyce 
www.dobczyce.pl/BIP  

8) Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

9) Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana 
umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych 
partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.  

 

8. Informacje dodatkowe 

1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do: 

a) negocjowania warunków realizacji projektu, 

b) rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia 
konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn, 

c) odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania 
odpowiedniego finansowania ze środków zewnętrznych.  

2. W przypadku unieważnienia naboru Urząd nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie 
poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat 
na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Urząd nie ponosi odpowiedzialności 
za koszty przygotowania zgłoszenia. 

3. Osoby do kontaktu w sprawie naboru:  Marek Mitko – tel. (12)  372-17-50. 

 

Załączniki 

1. Wzór formularza ofertowego 

http://www.dobczyce.pl/
http://www.dobczyce.pl/BIP

