
 

 

 

Załącznik nr 1 

Formularz oferty1 na Partnera do projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr 
RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-001/16, ogłoszony przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 83 w 
Białymstoku 

 

                                                           

1
   Do formularza można dołączyd inne dokumenty i opracowania własne przydatne w ocenie oferty. 

CZĘŚĆ I. DANE OFERENTA 

1. Nazwa oferenta 

 

2. Adres siedziby 

Ulica  

Nr budynku/lokalu  

Miasto  

kod pocztowy  

Telefon  

Fax  

3. Dane oferenta: 

NIP  

REGON  

KRS  

4. Osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta - imię, nazwisko, 
funkcja 

 

5. Osoba do kontaktu: 

Imię  

Nazwisko  

nr telefonu  

adres e-mail  

  



 

 

 

CZĘŚĆ II. MERYTORYCZNA 

1. Opis zgodności działania Oferenta z celami partnerstwa (max. 20 pkt) 

 

 

2. Opis doświadczenia Oferenta i osób współpracujących w realizacji projektów o podobnym 
charakterze (zgodnych z celami szczegółowymi osi priorytetowej III Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, oraz Regulaminem konkursu nr 
RPPD.03.01.01-IŻ-00-20-001/16) realizowanych na obszarze Miasta Białystok i powiatu 
białostockiego w okresie co najmniej 2 lat przed upływem terminu składania ofert (max 25 pkt) 

 

 

3. Opis doświadczenia Oferenta i osób współpracujących w realizacji przedsięwzięd na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami na obszarze Miasta Białystok i powiatu białostockiego w okresie co najmniej 
2 lat przed upływem terminu składania ofert (max. 25 pkt); 

 

 

4. Potencjał finansowy Oferenta  pozwalający na realizację projektu wysokobudżetowego – wynik 
finansowy za ostatni zamknięty rok rozliczeniowy (max. 10 pkt) 

 

 

5. Określenie koncepcji współpracy w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji projektów, 
uwzględniającej: opis celu projektów wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji, opis zadao, budżetu, 
harmonogram, wskazanie grup docelowych i sposobu rekrutacji uczestników, wykazanie 
adekwatności proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych, określenie podziału zadao 
pomiędzy Partnera i Lidera na etapie przygotowania oraz realizacji projektu (max 30 pkt) 

 

 

6. Oferowany wkład Oferenta w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub 
finansowy), (max 10 pkt). 

 

 

 

…………………………………………….         …………………………………………. 
Miejscowość, data        Pieczęć i podpis Oferenta 


