
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu otwartego 
naboru Partnera 

 
 

……………….., dnia ……………… ..2017 r. 
 
 
………………………………………………….. 

pieczęć Oferenta 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Konkursuotwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8, Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie 

umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych. 

 
 
 

OFERENT: 
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

Nazwa oferenta 
 

 

Forma organizacyjna 
 

 

NIP 
 

 

REGON 
 

 

KRS  

Adres oferenta 
 

 

Osoba uprawniona do 
reprezentacji (imię, 
nazwisko, funkcja) 

 

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nr faksu 
 

 

Adres e-mail  



 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszony przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.konkurs 
na otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania 
i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Oś 8, Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych 
w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, składam/y 
ofertę udziału w planowanym projekcie oraz oświadczam/y, że: 

a) Zapoznałem(-am)/liśmy się z Regulaminem Konkursu, akceptuję/emy jego zapisy 

i nie wnoszę/imy uwag do jego treści, 

b) wyrażam/y wolę aktywnego udziału w tworzeniu koncepcji projektu, 

c) przystąpię/my do negocjacji i podpisania umowy partnerskiej po zakończeniu procedury 

konkursowej - najpóźniej po wyborze Projektu do dofinansowania, ale przed złożeniem 

dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą, 

d) podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania 

dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu 

do środków funduszy europejskich na podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcomprzebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronionepod groźbą kary. 

a) 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.) 

b) udostępnię/my Liderowi projektu - Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - dane 

merytoryczne i finansowe, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania wniosku 

o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. Wymagania szczegółowe, obowiązkowe dla podmiotu starającego się o wybór na Partneraprojektu. 

2.1 Wykaz doświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu. 

 

Lp. Nazwa projektu/ 
program operacyjny 

Opis: Cele projektu, obszar realizacji, grupa docelowa  Termin realizacji (od – do) 

1.  
 

  

2.  
 

  

….    



 

 
2.2 Opis zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwai zakres współpracy 

z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu (opracowanie metodologii realizacji projektu 

łącznie z opisem głównych działań podejmowanych w trakcie przygotowania projektu oraz 

na etapie realizacji projektu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.3  Przedstawienie oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa(wykaz 

zasobów ludzkich, który ze strony partnera będą przygotowywać i realizować projekt, 

przedstawienie informacji o zasobach technicznych, organizacyjnych i kadrowych zapewniających 

sprawne wykonywanie projektu, w szczególności na obszarze województwa świętokrzyskiego)  

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
.……………………………    …………………………………………….… 
miejscowość, data  (czytelny podpis osoby upoważnionej) 
 
 
Załączniki do Oferty: 
 

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika z 
dokumentów rejestrowych oferenta. 

 


