Zał. nr 1
FORMULARZ OFERTY
Otwarty konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej
realizacji projektu w ramach konkursu nr: RPOWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16

I.

INFORMACJA O PODMIOCIE
1. Nazwa podmiotu:
2. Forma organizacyjna:
3. NIP:
4. Numer KRS lub innego właściwego rejestru:
5. Regon:

6. Adres siedziby
6.1.Województwo:
6.2 Miejscowość:
6.3 Ulica:
6.4 Numer domu:
6.5 Numer lokalu:
6.6 Kod pocztowy:
6.7 Adres poczty elektronicznej:
6.8 Adres strony internetowej:
7. Osoba do kontaktów roboczych
8.1.Imię:
8.2 Nazwisko:
8.3 Numer telefonu:
8.4 Adres poczty elektronicznej:
8.5 Numer faksu:

II.

OPIS SPEŁNIANIA WYMAGAŃ MERYTORYCZNYCH

Cele działania podmiotu

Opis prowadzonej działalności

Zasoby zgłaszającego przewidziane do wykorzystania w partnerstwie

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji działań/projektów

Koncepcja realizacji projektu i wkład podmiotu w realizację celu partnerstwa

III.
ZAŁĄCZNIKI
Na potwierdzenie ww. spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze do oferty
dołączamy następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan
faktyczny na moment złożenia oferty),

2. statut (jeśli oferent posiada),
3. dokumenty dotyczące wykazania zgodności misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa
oraz potwierdzenia oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby).

Wymienione dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez
Oferenta za zgodność z oryginałem.
IV.
OŚWIADCZENIA
Oświadczamy, że:
1. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
2. nie będziemy zlecali wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez
zgody Zamawiającego.
3. jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają nam podstaw prawnych
do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.
4. nie podlegamy wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie
5. nie posiadamy żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno –
prawnych;

Data i podpis osoby/osób
upoważnionych

…………………………………………

KARTA OCENY OFERTY
Nazwa podmiotu:
OCENA FORMALNA

SPEŁNIENIE KRYTERIÓW
Zgłoszenie posiada wypełnione wszystkie punkty Formularza
Zgłaszający złożył ofertę w formie określonej w ogłoszeniu o konkursie
Zgłoszenie zawiera wymagane załączniki
Zgłoszenie złożono we właściwy sposób
Zgłoszenie złożono na właściwym formularzu
Zgłoszenie złożono przez podmiot uprawniony
Zgłoszenie jest podpisane przez osobę/y upoważnione
OCENA MERYTORYCZNA
OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (0-3)
Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa
(0 - 3)
Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (0-3)
Zasoby wnoszone do projektu, potencjał partnera
Średnia arytmetyczna:

Podpisy członków komisji:
1. ………………………….
2. ………………………….
Podpis przewodniczącego Komisji ……….……………………….

TAK/NIE

Uwagi

Liczba punktów
poszczególnych
członków komisji

