
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu realizacji  rzeczowej  projektu „Budowa 
Miasteczka  Ruchu  Drogowego  w  Lublinie”  oraz  zarządzania  obiektem  po  jego 
wybudowaniu i oddaniu do użytkowania.

Gmina  Lublin  jako  beneficjent  projektu  realizowanego  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet V Transport   Działanie 5.3 Miejski transport  
publiczny 

w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. 09.84.712 z póź. zm.)

ogłasza otwarty nabór partnera w celu realizacji rzeczowej projektu „Budowa Miasteczka 
Ruchu Drogowego w Lublinie” oraz zarządzania obiektem po jego wybudowaniu i oddaniu 
do użytkowania.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. budowa alejek dla rowerów, motorowerów oraz pieszych,
2. budowa wiaty na rowery,
3. adaptacja budynku na cele administracyjno-szkoleniowe,
4. zagospodarowanie zewnętrzne terenu (ogrodzenie, oświetlenie, monitoring),
5. zakup  wyposażenia:  znaki  drogowe,  sygnalizatory,  rowery  oraz  elektryczne 

samochodziki,

6. zarządzania obiektem po jego wybudowaniu i oddaniu do użytkowania;

Od partnerów w ramach projektu oczekujemy:
1. doświadczenia  w  realizacji  minimum  1  inwestycji  sportowo-rekreacyjnej  o 

łącznej wartości 1 mln zł;
2. minimum  2  letniego  doświadczenia  w  zarządzaniu  obiektem  sportowo-

rekreacyjnym o powierzchni minimum 1000 m2;
3. posiadania środków finansowych w wysokości minimum 100 tys. zł;

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. aktualny  odpis  z  rejestru  lub  odpowiedniego  wyciągu  z  ewidencji  lub  inne 
dokumenty  potwierdzające  status  prawny  oferenta  i  umocowanie  osób  go 
reprezentujących;

2. aktualny statut podmiotu;
3. charakterystykę  podmiotu  wraz  z  podaniem  obszaru  działania  i  posiadanego 

doświadczenia;
4. oświadczenie  o  zapewnieniu  środków  finansowych  niezbędnych  do  realizacji 

projektu wg załączonego do ogłoszenia wzoru;
5. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.



Przy wyborze partnera oceniane będą w szczególności: 

1. zgodność celów funkcjonowania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
2. doświadczenie w realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych;
3. doświadczenie w zarządzaniu obiektem sportowo-rekreacyjnym;
4. siedziba główna na terenie województwa lubelskiego;
5. spełnienie kryterium kwalilfikowalności beneficjenta Działania 5.3 Miejski transport 

publiczny,  Priorytet  V  Transport  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Termin składania ofert: 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. do dnia 22.09.2011 r.)

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem: Otwarty nabór na realizację 
projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wLublinie”.

Ofertę można złożyć:

osobiście pod adresem:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Funduszy Europejskich
ul. Leszczyńskiego 14 20-069 Lublin w sekretariacie jednostki od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 do 15.30

lub pocztą na ww. adres

O zachowaniu  terminu decyduje  każdorazowo data  wpływu oferty  do  jednostki  (adres 
wskazany powyżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 081 466 28 00.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania 
oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załączniki:
Wzór oświadczenia o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych do realizacji 
projektu



Oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych do realizacji 
projektu

W związku z ubieganiem się o udział jako partner w projekcie „Budowa Miasteczka 

Ruchu Drogowego w Lublinie” oświadczam, że posiadam środki finansowe, w wysokości 

co najmniej 100 000 zł.

Jednocześnie  zobowiązuję  się  do  przedłożenia  w  terminie  7  dni  przed  datą 

podpisania umowy partnerskiej  dla powyższego projektu (planowany termin podpisania 

umowy partnerskiej to II połowa września br.), stosownego dokumentu potwierdzającego 

zapewnienie środków finansowych oraz dokumentu potwierdzającego upoważnienie do 

zawarcia umowy partnerskiej.


