FORMULARZ OFERTY
1.

DANE DOTYCZĄCE PARTNERA

Nazwa organizacji/instytucji
Forma prawna
Forma własności
NIP
REGON
Adres (ulica, numer budynku/lokalu,
miejscowość , województwo)
Telefon
Fax
Adres e-mail
Adres strony www

2.

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentacji podmiotu (zgodnie z
wpisem w KRS)
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
3.

DANE OSOBY DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do
kontaktów roboczych
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu

Adres
poczty
elektronicznej

4.

CHARAKTERYSTYKA PARTNERA

Wyszczególnienie
Zgodność działalności Partnera z
celami partnerstwa (określonymi w
pkt. I ogłoszenia)

Opis

Wkład partnera w realizację projektu zasoby:
 ludzkie, organizacyjne lub
techniczne oraz
 finansowe
 inne niezbędne do realizacji
projektu
Doświadczenie w realizacji
projektów/przedsięwzięć o podobnym
charakterze (proszę wskazać okres
realizacji przedsięwzięcia, cele,
działania, rezultaty, budżet
przedsięwzięcia w okresie ostatnich
5 lat)
Należy wskazać uzasadnienie dlaczego
doświadczenie oferenta jest
adekwatne do realizacji projektu,
z uwzględnieniem dotychczasowej
działalności prowadzonej:
 w obszarze wsparcia projektu,
 na rzecz grupy docelowej, do której
skierowany będzie projekt
Opis zadań proponowanych do
realizacji przez potencjalnego Partnera
w ramach projektu, w tym
szacunkowy koszt działań w ramach
projektu zaproponowanych przez
Partnera
III. OŚWIADCZENIA
TREŚĆ
Podmiot wskazany w pkt. 1 niniejszej oferty podlega wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4
ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z
późn. zm.).
Podmiot wskazany w pkt. 1 niniejszej oferty jest powiązany z Wrocławskim
Centrum badań EIT+ , 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 26.06.2014, str. 1).
Pomiędzy podmiotem wskazanym w pkt. 1 niniejszej oferty a Wrocławskim
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Centrum
Badań
EIT+
występuje
którakolwiek z następujących relacji:
a) jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej
podmiotami, z którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu
powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy
projektu traktowani są łącznie jako strona partnerstwa, która łącznie nie
może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli
lidera projektu,
b) jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie,
c) jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego
podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi
akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu
akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;
d) jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość
członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego
drugiego podmiot,
e) jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi
podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w
akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu
(dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania
osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład
partnerstwa)
Podmiot wskazany w pkt. 1 niniejszej oferty zalega z płatnościami na rzecz
podmiotów publiczno-prawnych.
Deklaruję gotowość współpracy podmiotu wskazanego w pkt. 1 niniejszej oferty z
Wrocławskim Centrum badań EIT+ w trakcie przygotowania projektu oraz jego
realizacji na każdym etapie.
W przypadku wyboru podmiotu wskazanego w pkt. 1 niniejszej oferty na partnera
wyrażam zgodę na upublicznienie informacji o wyborze w/w podmiotu na
Partnera projektu.
W imieniu podmiotu wskazanego w pkt. 1 niniejszej oferty akceptuję zasady
finansowania projektu określone Regulaminie konkursu
POWR.04.03.00IP.07.-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane
poza Cammon Framework
IV. Załączniki
1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go
reprezentujących.

miejsce i data

pieczęć i podpisy osoby/osób
reprezentujących podmiot
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