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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 

 
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór 
partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze rynku pracy, 
aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk, 
 

 
I. Cel partnerstwa/projektów: 

 
1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, 

służących celom w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych: 
– PI 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 
poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników 
– PI 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie 

pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży 

– PI 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

– PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 
 
 
II. Zakresy tematyczne projektów: 

1. Przedsięwzięcia i działania zwiększające dostęp do zatrudnienia dla osób pozostających 

bez pracy z następujących grup: osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby 
powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby 
niepełnosprawnych 

2. Przedsięwzięcia i działania zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, 
w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. 
młodzież NEET) 

 
W ramach projektu z zakresu tematycznego 1 i 2 Ogłaszający przewiduje takie działania 

jak: 
– warsztaty z zakresu aktywnej postawy na rynku pracy dla bezrobotnych, 
– indywidualne spotkania z doradcami klienta w zakresie identyfikacji potrzeb 

uczestników i dobrania formy wsparcia, 
– szkolenia/staże i praktyki zawodowe dla uczestników projektu 

– pośrednictwo pracy w zakresie podjęcia nowego zatrudnienia przez uczestników 
projektu 

– lub/i inne zgodne z typami przewidzianymi w ogłaszanych konkursach ramach RPO lub 
POWER na lata 2014-2020. 

 
3. Przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo 

planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą realizowane zwłaszcza za 

pośrednictwem instrumentów bezzwrotnych wraz z udzielaniem wsparcia pomostowego, 
które ma wesprzeć nowo powstały podmiot w początkowym okresie jego działalności oraz 
wsparciem w zakresie doradztwa i szkoleń. 

 
W ramach projektu z zakresu tematycznego 3 Ogłaszający przewiduje takie działania jak: 
– bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej, obejmujące także finansowe wsparcie pomostowe w 
początkowym okresie działalności, 

– wsparcie doradczo – szkoleniowe, 
– lub/i inne zgodne z typami przewidzianymi w ogłaszanych konkursach ramach RPO lub 

POWER na lata 2014-2020. 
 

4. Przedsięwzięcia mające na celu wsparcie podniesienia kwalifikacji przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw z sektora MMŚP poprzez realizację usług rozwojowych 
(szkolenia, doradztwo itp. zgodnie z definicją usługi rozwojowej wskazanej w BUR). 
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Szczegółowy podział zadań pomiędzy Liderem (Partnerem wiodącym) a wybranymi 

partnerami nastąpi po ogłoszeniu wyników niniejszego konkursu. 
 
Jeden oferent może złożyć ofertę na jeden lub więcej zakresów tematycznych. 

 
 
III. Grupa docelowa projektów 

Szczegółowa charakterystyka grupy zostanie określona na etapie tworzenia wniosku o 

dofinansowanie. 
 
 
IV. Obowiązki Lidera (Partnera wiodącego): 

Lider przedmiotowego projektu odpowiedzialny będzie za zarządzanie projektem, a w 
szczególności: 

1. Przygotowanie projektu o dofinansowanie przy współpracy z Partnerem/ Partnerami, 
2. Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w imieniu Partnerów i na ich 

rzecz, 
3. Reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Zarządzającą, 
4. Koordynowanie, w tym monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działania Partnera / 

Partnerów przy realizacji zadań zawartych w projekcie, 
5. Zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach 

określonych w umowie o partnerstwie, 
6. Wsparcie Partnera w realizacji powierzonych zadań, 
7. Pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji projektu, 
8. Nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu, 
9. Informowanie IZ o problemach w realizacji Projektu, jeżeli wystąpią 
10. Powołanie na potrzeby zarządzania Projektem zespołu koordynującego, w skład którego 

wejdą przedstawiciele Partnerów i Partnera wiodącego, 

11. Przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia 
wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Partnera 
wiodącego i Partnerów, w tym monitorowanie wskaźników zadeklarowanych we wniosku 

o dofinansowanie, 
12. Gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji 

Zarządzającej 

13. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Zarządzającą 
14. Działania dotyczące promocji projektu 
15. Zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zmian.) 
 

Szczegółowe obowiązki Lidera projektu zostaną określone w umowie partnerskiej. 
 

 
V. Obowiązki Partnera/ów: 

Partnerzy projektu będą odpowiedzialni za: 
1. Współtworzenie projektu oraz udział w jego wdrażaniu na terenie objętym projektem, 

2. Aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach partnerstwa mających na celu 
realizację Projektu, 

3. Terminową realizację zadań powierzonych przez Lidera projektu, w tym działań 

wynikających z harmonogramu realizacji projektu, 
4. Sprawozdawczość finansową i merytoryczną, 
5. Współpraca przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie z Liderem projektu, 
6. Bieżące przekazywanie Liderowi projektu informacji o realizacji projektu oraz wszystkich 

informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w tym w 
szczególności na potrzeby składania wniosków o płatność, 

7. Bieżące i niezwłoczne informowanie Lidera projektu o wszelkich zmianach i problemach 
związanych z realizacją projektu, 

8. Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie 
z zasadami określonymi w RPO lub POWER na lata 2014-2020, tak aby możliwa była 
identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem wydatków 
rozliczanych w oparciu o metody uproszczone wskazane w Wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków w ramach RPO lub POWER na lata 2014-2020, 

9. Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w ramach 
Projektu, 

10. Wytypowanie swojego przedstawiciela do udziału w pracach zespołu Projektu, 
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11. Stosowanie przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami 

określonego w umowie; 
12. Wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych lub zasadą 

konkurencyjności na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie Projektu, 
13. Działania dotyczące promocji Projektu. 
 
Szczegółowe obowiązki Partnera projektu zostaną określone w umowie partnerskiej. 
 

UWAGA: 
Wybrany Oferent może pełnić w projektach rolę Lidera (Partnera wiodącego) lub 
Partnera, zgodnie z ustalaniami dokonywanymi na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie – niezależnie od roli pełnionej w ramach projektów, które będą 
opracowywane w następstwie wyboru w niniejszym konkursie w dalszej części 
ogłoszenia, potencjalny Partner wiodący/ Partner zwany jest Partnerem (lub też 

Oferentem). 
 

 
VI. Wymagania wobec partnerów i kryteria wyboru/ oceny: 
 

1. Wymagania dotyczące potencjalnego Partnera/ów (brak spełnienia wymagań 
będzie skutkować odrzuceniem oferty). W przypadku składania oferty wspólnej 

spełnienie poniższych wymagań należy wykazać dla każdego z Partnerów 
składających ofertę wspólną 
 
1.1 Zgodność działania potencjalnego Partnera z obszarami interwencji projektów i z 

celami partnerstwa - brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
1.2 Zgodność działań z obowiązującymi wytycznymi i dokumentami programowymi RPO 

i/lub POWER na lata 2014-2020 - brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
1.3 Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów partnerskich 

finansowanych ze środków UE – min. 2 zrealizowane i pozytywnie rozliczone w 
okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) projekty ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - brak wykazanego doświadczenia w 

tym zakresie skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
1.4 Oferent posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - brak skutkuje 

odrzuceniem oferty. 
 
1.5 Oferent posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia - w przypadku składania 

oferty z zakresu tematycznego 1 i 2- brak skutkuje odrzuceniem oferty. 

 
1.6 Oferent nie zalega z opłacaniem podatków wobec urzędu skarbowego (na podstawie 

oświadczenia Oferenta) - brak załączonego oświadczenia lub załączenie 
oświadczenia o treści niepotwierdzającej brak zaległości skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 
 
1.7 Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (na podstawie oświadczenia Oferenta) - 
brak załączonego oświadczenia lub załączenie oświadczenia o treści 
niepotwierdzającej brak zaległości skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 
1.8 Oferent nie podlega wykluczeniu z prawa otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 

145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 

2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) - brak 
załączonego oświadczenia lub załączenie oświadczenia o treści, która nie 
potwierdza brak podlegania wykluczeniu na podstawie ww. przesłanek 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

1.9 Oferent nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.), art.12 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
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pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.) ) - 
brak załączonego oświadczenia lub załączenie oświadczenia o treści, która 
nie potwierdza brak podlegania wykluczeniu na podstawie ww. przesłanek 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

1.10 Oferent nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu Załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.) 

 
 

2. Kryteria wyboru/ oceny: 
 

2.1 Proponowany zakres merytoryczny projektu (koncepcja projektu) w podziale na 
zadania oraz przewidywane rezultaty ich realizacji – należy przedstawić odrębnie 
dla każdego zakresu tematycznego wskazanego w części II niniejszego ogłoszenia 
(max 30 pkt dla każdego zakresu tematycznego) – opis należy ująć w 
ofercie, brak wskazania koncepcji projektu skutkować będzie odrzuceniem 

oferty 
 
Dla zakresu tematycznego 1-4: 
 
2.2 Oferowany wkład Partnera (zasoby ludzkie, organizacyjny i techniczny) niezbędny 

do realizacji projektu (max 20 pkt): 
a/ zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji 

przedmiotowego projektu/ -ów – max 10 pkt 
b/ Zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia (wykazanie 

minimum 2 osób posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów 

współfinansowanych z EFS) – max 10 pkt. 
 
2.3 Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (max 60 pkt): 

 
a/ Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z UE indywidualnie lub jako 

Partner, których uczestnicy byli objęci działaniami np. kursami/ szkoleniami itp. 
nadającymi kompetencje i/lub kwalifikacje (max 10 pkt.): 
– 2 zrealizowane i pozytywnie rozliczone projekty – 5 pkt 
– 3 i więcej projektów zrealizowanych, w tym min. 3 pozytywnie rozliczone – 10 

pkt 

 
b/ Doświadczenie w realizacji usług/projektów z min. 2 spośród wskazanych poniżej 

zakresów (brak posiadania doświadczenia w min. 2 spośród wskazanych 
poniżej zakresów skutkować będzie odrzuceniem oferty) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (max 20 pkt): 
1. Realizacja co najmniej 2 usług/projektów zawierających elementy wsparcia, 

tj. szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i/lub doradztwo zawodowe i/lub 

psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami były osoby bezrobotne, 
zagrożone wykluczeniem społecznym, inne znajdujące się w trudnej sytuacji 
na rynku pracy – 10 pkt 

2. Realizacja co najmniej 5 usług/projektów adresowanych w sumie do min. 40 
przedsiębiorstw – 5 pkt 

3. Realizacja co najmniej 5 usług/projektów szkoleniowych dla osób dorosłych – 

5 pkt 
 
c/ Dotychczasowa współpraca z sektorem publicznym w zakresie realizacji usług/ 

projektów (max 15 pkt) 
– realizacja 1-20 działań – 5 pkt; 
– realizacja 21 i więcej działań - 15 pkt 

 

d/ Doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami (0-15 pkt) w tym: 
– od 1 do 10 przedsiębiorstw – 0 pkt. 
– od 11 do 50 przedsiębiorstw – 5 pkt. 
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– 51 do 100 przedsiębiorstw – 10 pkt. 

– pow. 100 przedsiębiorstw – 15 pkt. 
 
W celu otrzymania punktów w ww. zakresie do oferty należy załączyć 
informację nt. posiadanych zasobów organizacyjnych i technicznych pod 
kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów, wykazy zrealizowanych 
usług/ projektów, wykaz przedsiębiorstw z którymi współpracował 
oferent, wykaz posiadanych zasobów ludzkich wraz z opisem ich 

kwalifikacji i doświadczenia – odpowiednio do kryterium w ramach którego 
Oferent chce uzyskać punkty w ramach oceny ofert. Brak załączenia ww. 
dokumentów umożliwiających ocenę oferty skutkować będzie jej 
odrzuceniem. 

 
2.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca Partnerowi/ -om prawidłową 

realizację zadań określonych w projekcie, tzn. Parter/-rzy posiadają środki 
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 600 000,00 zł – 5 

pkt – do oferty należy załączyć oświadczenie w ww. zakresie 
 
UWAGA: 
Potencjalny Partner/rzy na dzień złożenia oferty powinien/i posiadać dokumenty 
poświadczające wykazane doświadczenie, zasoby organizacyjne i finansowe, które 

zobowiązany będzie przedłożyć na życzenie Zamawiającego. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Oferenta dla każdego zakresu 
tematycznego (tj. jeden potencjalny Partner lub Partnerzy występujący wspólnie) – 100 pkt, 
jednak: 
- każdy z potencjalnych partnerów powinien uzyskać nie mniej niż 50 punktów w ramach kryteriów 
2.2 i 2.3 (dotyczy każdego potencjalnego Partnera projektu, również w przypadku sytuacji 

wskazanej w pkt. VII.4b), przy czym min. liczba punktów z kryteriów wskazanych w pkt. 2.3 nie 
może być niższa niż 40 pkt. Opis koncepcji realizacji projektu, o którym mowa w kryterium 2.1 
należy złożyć wspólnie uwzględniając rolę potencjalnych partnerów. 

 
W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów złoży oferty partnerskie, które w trakcie oceny 
uzyskały taką samą liczbę punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do negocjacji 

(dotyczących m.in. przedstawionej w ofercie koncepcji oraz ich roli i zadań w planowanym 
projekcie). 
 
 
VII. Sposób przygotowania: 

 
1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego 
ofertę. 

3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono 

wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod 
względem merytorycznym 

4. Zamawiający w ramach niniejszego naboru dopuszcza możliwość: 

a) wybrania więcej niż jednego partnera spoza sektora finansów publicznych 
b) składania ofert wspólnych, tzn. przez więcej niż jednego potencjalnego Partnera, przy 

czym w przypadku wyboru takiej oferty, każdy z nich będzie pełnił funkcję Partnera 
i/lub Partnera Wiodącego projektu w zależności od wymagań konkursowych/ 
koncepcji projektu 

c) zawiązania porozumienia z inną jednostką z sektora finansów publicznych, celem 

realizacji projektów w ramach niniejszego ogłoszenia 
5. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest 

zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona 
kopia): 
a) wypełnionego „Formularza oferty” w oparciu o wzór zawarty w Ogłoszeniu o 

konkursie mający na celu wyłonienie Partnera, zamieszczonym na stronie 

internetowej Ogłaszającego 

b) aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji 
potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, 

c) dokumenty potwierdzające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
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d) dokumenty potwierdzające wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia (w przypadku 

składania oferty na zakres tematyczny 1 i 2) 
e) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego 
f) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
g) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa otrzymania dotacji, o którym 

mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).  
h) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.), art.12 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.). 
i) oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

 
 
VIII. Termin i tryb składania ofert 
 

1. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta 
partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnerów” należy składać lub 
nadsyłać do dnia 10.01.2017 r. (co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia naboru) w 

siedzibie Ogłaszającego. Liczy się moment wpływu oferty do siedziby Ogłaszającego. 
2. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2017 r. 

4. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Ogłaszającego. 

5. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Bożena Gabryel, tel. 32-230-48-71, e-mail: 
biuro@sfwp.gliwice.pl 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze Partnera do wspólnej realizacji Projektu 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Konkurs na partnera do projektu w ramach RPO i/lub POWER na lata 2014-2020 

 
 

I. INFORMACJA O PODMIOCIE 

Dane podmiotu 

1.  Nazwa podmiotu  

2.  Forma organizacyjna  

3.  NIP  

4.  REGON  

5.  Adres siedziby  

6.  Województwo  

7.  Miejscowość  

8.  Ulica  

9.  Numer domu  

10.  Numer lokalu  

11.  Kod pocztowy  

12.  Adres poczty elektronicznej  

13.  Adres strony internetowej  

Osoba uprawniona do reprezentacji 

14.  Imię  

15.  Nazwisko  

16.  Numer telefonu  

17.  Adres poczty elektronicznej  

 
W odpowiedzi na konkurs na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektów 
realizowanych w ramach RPO i/lub POWER na lata 2014-2020 (Priorytety Inwestycyjne 8i, 8ii, 8iii, 
8v), składam/y ofertę udziału w planowanym projekcie oraz informujemy, że: 
 

1. Opis zgodności działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektów i celami 
partnerstwa wraz ze wskazaniem zgodności działań z obowiązującym wytycznymi i 
dokumentami programowymi RPO i/lub POWER 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 
 

2. Opis posiadania udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów partnerskich 

finansowanych ze środków UE – min. 2 zrealizowane i pozytywnie rozliczone w okresie 

ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) projekty ze środków Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
 

3. Opis proponowanego zakresu merytorycznego projektu (koncepcja projektu) z podziałem 

projektu na zadania oraz przewidywane rezultaty ich realizacji – należy przedstawić odrębnie 

dla każdego zakresu tematycznego na który składana jest oferta 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
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Ponadto oświadczam/y, że: 

a) Zapoznałem(-am)/liśmy się z Ogłoszeniem o Konkursie, akceptuję/emy jego zapisy i nie 

wnoszę/imy uwag do jego treści, 
b) Wyrażam/y wolę aktywnego udziału w tworzeniu koncepcji projektu, 
c) Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów 

przeprowadzenia niniejszej procedury konkursowej na wybór Partnerów zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U . 2002 r., Nr 101, poz. 
926, z późn.zm.) 

 

 
 
 
 

 
 

.……………………………..  …..………………………………………………… 
miejscowość, data  pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń 
woli w imieniu Oferenta 

 
 
 
 
Załączniki do Oferty: 
 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 


