
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE ZGŁOSZEŃ  
PODMIOTÓW CHCĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE  
DO OŚRODKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO W IŁAWIE 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie jako operator Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości - Inkubatora 

Technologicznego w Iławie (dalej: Inkubatora), ogłasza nabór zgłoszeń podmiotów chcących ubiegać 

się o przyjęcie do Inkubatora (dalej: najem powierzchni biurowej). 

 

1. Czas trwania naboru: 

Nabór zgłoszeń na najem powierzchni biurowej trwa od 12.06.2020 r. do 19.06.2020 r. Zgłoszenia 

podmiotów będą rejestrowane według kolejności przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną 

wpływu.  

Przyjmowanie zgłoszeń: 

Data rozpoczęcia naboru: 12.06.2020 r., godz. 7:15. 

Data zakończenia naboru: 19.06.2020, godz. 15:15. 

 

2. Podmioty, które mogą ubiegać się o najem powierzchni biurowej w Inkubatorze 

Na podstawie Regulaminu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości - Inkubatora Technologicznego w 

Iławie, uprawnionymi do składania zgłoszeń w naborze są firmy technologiczne i firmy sektora usług - 

bez względu na formę prawną prowadzenia działalności oraz osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej – pod warunkiem zarejestrowania działalności gospodarczej w terminie do 

31 sierpnia 2020 r.  

Do pomocy publicznej związanej z usługami świadczonymi przez OWP mają zastosowanie przepisy o 

pomocy publicznej. 

 

3. Dostępność miejsc w Inkubatorze 

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, jako podmiot zarządzający Inkubatorem, udostępnia do celów 

naboru następujące miejsca w Inkubatorze: 

a. biura (rozumiane jako osobne, umeblowane pomieszczenia na piętrze Inkubatora) w 

systemie: jedna firma – jedno biuro: 

• 8 – o powierzchni 12,11 m2 (piętro, trzy stanowiska pracy, okna od strony 

południowej) 

 

 

 



4. Warunku i koszty pobytu w Inkubatorze 

Szczegółowe warunki pobytu w Inkubatorze określa Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości 

- Inkubatora Technologicznego w Iławie, zamieszczony wraz z cennikiem na stronie internetowej 

www.inkubator.ilawa.pl.  

5. Okres pobytu w Inkubatorze 

Maksymalny okres pobytu w Inkubatorze wynosi 2 lata. 

6. Wybór podmiotów do Inkubatora 

Zasady wyboru podmiotów do Inkubatora określa Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości - 

Inkubatora Technologicznego w Iławie.  

7. Rozstrzygnięcie naboru 

Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia naboru i zakończy się ogłoszeniem 

wyników naboru na stronach internetowych www.inkubator.ilawa.pl i www.pup.ilawa.pl. 

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Iławie. 

8. Zgłoszenia 

Dokumentem wymaganym do złożenia w naborze jest wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 

do ogłoszenia). Dokument ten powinien być opatrzony podpisem osób upoważnionych. Formularz 

wraz z pozostałymi dokumentami dostępny jest na stronie www.inkubator.ilawa.pl. 

9. Termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń 

Formularz zgłoszenia należy składać w wersji papierowej w terminie od 12.06.2020 do 19.06.2020  w 

sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy (ul. 1 Maja 8B, blok 1, pok. 12), w godz. 7:15 - 15:15 - w 

zamkniętej kopercie z adnotacją "Zgłoszenie do Inkubatora Technologicznego w Iławie”. Zgłoszenia 

podmiotów będą rejestrowane według kolejności przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną 

wpływu. 

Zgłoszenia mogą być złożone osobiście, przez przedstawiciela lub za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, zostaną 

rozpatrzone w kolejnym naborze.  

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest jego formalna poprawność. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 

zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnień. 

10. Wzór umowy 

Po rozstrzygnięciu naboru, z wybranymi podmiotami podpisana będzie umowa na zasadach 

określonych w Regulaminie. Wzór umowy dołączony jest do dokumentacji naboru.  

11. Wizja lokalna Inkubatora 

Podmioty zainteresowane najmem powierzchni biurowej mogą obejrzeć budynek Inkubatora po 

wcześniejszym kontakcie e-mailowym: kontakt@inkubator.ilawa.pl lub telefonicznym: 896717910 i 

896717911. Osobą kontaktową jest Michał Młotek – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Iławie. 


