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Ogłoszenie 

o wyborze naboru Partnera/Partnerów 

prowadzonego w ramach: nawiązania współpracy przy realizacji projektu grantowego pn. 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” 

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych”, prowadzonego w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”, nr wniosku: 

00143/DTD/I/2020 w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego 

ogłoszony w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz 

poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłoszonego w dniu 

6 maja 2021 r. znak: MGOPS.226.08.2021. 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, działając w oparciu o art. 33 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020, jako realizator projektu grantowego 

pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” dokonuje  

wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych na określonych zasadach w ogłoszeniu 

znak: MGOPS.226.08.2021 z dnia 6 maja 2021 r.  

 

1. W postępowaniu wybrano ofertę nr 1 : Oferenta : 

 

 

Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek „EMERYK” 

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta jest zgodna z wymogami „Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera/Partnerów 

znak:MGOPS.226.08.2021 z dnia 6 maja 2021 r. spoza sektora finansów publicznych do 

realizacji projektu grantowego pn. „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door w 

Gminie Nowa Słupia” nr wniosku: 00143/DTD/I/2020 w ramach konkursu grantowego dla 

jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. "Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 
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wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Analiza oferty wskazała, że cel działania jest zgodny z celami 

partnerstwa w zakresie świadczenia usługi indywidulanego transportu door-to-door w Gminie 

Nowa Słupia, polegającymi na otrzymywaniu informacji o osobach wymagających wsparcia. 

 

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący Oferenci: 

 

Nr Oferty 

wg daty 

wpływu 

Nazwa i adres Oferenta Ocena Oferty 

 

1 

Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek 

„EMERYK” 

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

 

Oferta spełnia wymogi pod 

względem formalnym i 

merytorycznym 

 

 

 

 

        ……………………………. 
         (podpis Kierownika) 

 


