
OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Niebylec 

podaje do publicznej wiadomości, że w oparciu o art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór 

partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 

pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na 

terenie gminy Niebylec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV „Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom”, działanie 4.4 „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom”. 

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Niebylec 

poprzez doposażenie w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej 

prowadzących działania ratownicze na terenie gminy. 

Partnerami projektu mogą być: 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej posiadające osobowość prawną, które należą do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz posiadają zdolność do prowadzenia działań ratowniczych na 

terenie gminy Niebylec. 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać: 

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

2) kopię decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki do 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 

3) aktualny statut podmiotu, 

4) informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby organizacyjne, ludzkie i 

techniczne), 

5) wyciąg z rejestru wyjazdów jednostki OSP do akcji w latach 2006-2008, 

6) zestawienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego będącego w posiadaniu jednostki z podaniem 

roku produkcji. 

Przy wyborze partnera oceniane będą przede wszystkim: 

1) zgodność działań potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 

2) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, 

3) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, 

4) współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu. 



Oferty należy składać w terminie od 13.11.2009 r. do 04.12.2009 r. do godz. 9:00. Ofertę należy 

złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na 

potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec” pod adresem: Urząd Gminy 

Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 2 – Sekretariat. 

Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Niebylec. Z wybranym partnerem zostanie zawarta umowa o 

partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu. 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, pok. nr 14 lub 

15, tel. (017) 27 73 997 lub 27 73 998. 


