
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

Otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych  

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu  

w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 
 

I. Informacja o podmiocie 

Dane podmiotu 

1. Nazwa podmiotu  

2. Forma prawna  

3. NIP  

4. Regon  

5. Adres siedziby  

5.1 Województwo  

5.2 Miejscowość  

5.3 Ulica  

5.4 Numer domu  

5.5 Numer lokalu  

5.6 Kod pocztowy  

5.7 Adres strony internetowej  

5.8 Adres poczty telefonicznej  

5.9 Telefon  

5.10 Fax  

6. Osoba/y uprawniona/ne do 

podejmowania decyzji 

wiążących w imieniu partnera  

(w przypadku większej liczby osób 

dodać kolejne wiersze) 

 

6.1.1 Imię   

6.1 Nazwisko  

7. Osoba do kontaktów roboczych  

7.1 Imię  

7.2 Nazwisko  

7.3 Numer telefonu  

7.4 Adres poczty elektronicznej  

7.5 Numer faksu  

 



Oświadczenia 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski nabór na partnera / 

partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji 

projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, składam/y niniejszą ofertę 

oraz oświadczam/y, że: 

 zapoznałem(-am)/-liśmy się z regulaminem konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 i 

akceptuję/emy jego zapisy, 

 wyrażam/-y wolę aktywnego współdziałania z Liderem partnerstwa w tworzeniu projektu i 

podczas jego realizacji 

 wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów 

przeprowadzenia procedury konkursu na wybór partnera zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922), 

- podmiot który reprezentuję/-emy nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych 

odrębnymi przepisami 

- podmiot który reprezentuję/-emy nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem 

udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu 

dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 2077.); 2) 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 z późn. zm.); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(t.j. Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.). 

- działalność podmiotu prowadzona jest na terenie województwa podkarpackiego  

- podmiot, który reprezentuję/-emy jest potencjalnym pracodawcą, który z racji prowadzonej 

działalności jest zainteresowany zatrudnieniem absolwentów zmodyfikowanego kierunku w 

Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim i 

wyrażam/-y wolę zatrudnienia najlepszych absolwentów  tego  kierunku. 

Oświadczam/-y, że: 

1. W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuje/-emy się  do podpisania umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Ogłaszającego nabór. 

2. Nie będziemy zlecali wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia osobie 

trzeciej bez zgody Ogłaszającego nabór. 

3. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają nam podstaw 

prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Ogłaszającego nabór. 



 

II. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera - opisowe 

 

1. Opis zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - Kryterium 

dostępu (TAK / NIE) 

 

 

 

2. Opis deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa 

(zasoby) - max 10 pkt 

 

 

 

3. Doświadczenie  w realizacji projektów o podobnym charakterze - max 10 pkt 

 

 

 

 



 

4. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu - opis 

działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu - max 10 pkt 

Potencjalny Partner w szczególności powinien określić liczbę uczniów, którzy 

jednorazowo mogą odbywać staż w jego przedsiębiorstwie. 

 

 

 

 

 

Załączniki do Oferty: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w 

tym odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli okażą się konieczne 

2. ………………………………………… 

3. …………………………………………. 

(…) 

 

 

 

Data i podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych  

 

 

……………………………… 


