
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze partnerów dla projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej 

w Sokołowie Podlaskim”, w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów – 

„Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako 

element szerszego działania rewitalizacyjnego” w ramach RPO WM 2014-2020 

FORMULARZ OFERTY 

……………………………………………. 

                                                                                                                                                           (miejscowość, data)              

I. DANE PODMIOTU 

1) pełna nazwa podmiotu: 

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

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

2) status prawny, forma organizacyjna: 

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

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

3) NIP: …………………………………….. 

4) REGON: ………………………………………… 

5) adres siedziby: 

ulica: ………………………………………………………………………………..……….. 

nr …………………………………      nr lokalu …………………………….… 

kod pocztowy …………………………………………….. miejscowość ……………………………………………….…… 

telefon ……………………………………. fax …………………………………….. e-mail ………………………….……….. 

adres strony internetowej …………………………………………………………..…………………………………………. 

6) nazwiska i imiona oraz stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

7) dane osoby do kontaktu 

imię …………………………………….. nazwisko …………………………………………………… 

telefon ……………………………………. fax …………………………………….. e-mail ………………………….……….. 



 
 
 
 

 

II. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA 

1. Opis przedstawiający zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (kryterium 

dostępu -  0/1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………..…  

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne) (ocena w skali 0-10). 

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

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

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

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

………………………… 

3. Posiadane doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją 

publiczną (ocena w skali 0-5)  

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Oświadczenia 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.  

 

        …………………………………….. 

         (podpis) 

 

 

Zapoznałem się z regulaminem niniejszego konkursu i nie wnoszę do niego żadnych uwag. 

 

        …………………………………….. 

         (podpis) 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji ds. oceny ofert oraz upublicznienie 

informacji na temat przedstawionych propozycji dotyczących partnerstwa. 

 

        …………………………………….. 

         (podpis) 

 

W przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania umowy 

partnerskiej i deklaruję współpracę z Liderem projektu.  

 

        …………………………………….. 

         (podpis) 

 

 

 

Załączniki: 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

 



 
 
 
 

 

……………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

……………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

a)  Zgodność działania potencjalnego partnera z założonymi celami realizacji projektu – I pkt  

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, tj. atrakcyjność, rodzaj, ilość i zasięg 
oddziaływania zaproponowanych do realizacji imprez 0 – 10 pkt  

c) Doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego tj. ilość 
wspólnie zrealizowanych projektów w latach 2007 – 2015 – 0 – 5 pkt.  

 


