OFERTA ZGŁOSZENIA PARTNERA KRAJOWEGO
do wspólnej realizacji projektu „TWÓJ SUKCES W BPO!” w ramach konkursu
nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19
I. DANE REJESTROWE OFERTY – wypełnia pracownik UMK
1. Numer oferty
2. Data wpływu oferty (dd.mm.rrrr)
3. Godzina wpływu oferty
4. Czytelny podpis osoby przyjmującej

UWAGA: Oferta powinna być wypełniona elektronicznie w języku polskim i podpisana przez uprawnioną osobę,
a wszystkie jej strony parafowane.

II. INFORMACJA O PODMIOCIE
1. Nazwa organizacji/ instytucji
2. Forma prawna
Należy wskazać odpowiednią formę z załącznika nr 2 do
ogłoszenia

3. Forma własności
Należy zaznaczyć zgodnie z wpisem w REGON

Skarb Państwa
Jednostki samorządu
terytorialnego
Państwowe osoby prawne

Krajowe osoby fizyczne
Pozostałe krajowe jednostki
prywatne
Osoby zagraniczne

4. NIP
5. REGON
6. Numer KRS lub innego właściwego rejestru
(jeżeli dotyczy)
7. Adres siedziby na terytorium Polski
7.1. Województwo
7.2. Powiat
7.3. Gmina
7.4. Ulica
7.5. Numer budynku
7.6. Numer lokalu
7.7. Kod pocztowy
7.8. Miejscowość
7.9. Telefon
7.10. Fax
7.11. Adres e-mail
7.12. Adres strony www
8. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
(zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej partnera albo upoważnieniem lub pełnomocnictwem)
Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie wnioskodawcy (np. statut, wpis do KRS, umowa spółki), do
reprezentowania podmiotu konieczny jest podpis więcej niż jednej osoby, to wszystkie uprawnione osoby powinny być wskazane w punkcie 8.
Jeżeli osoba opatrująca ofertę podpisem działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, to upoważnienie do reprezentowania podmiotu
należy dołączyć do niniejszej oferty.

8.1. Imię
8.2. Nazwisko
8.3. Numer telefonu
8.4. Adres poczty elektronicznej
9. Osoba do kontaktów roboczych
9.1. Imię
9.2. Nazwisko
9.3. Numer telefonu
9.4. Adres poczty elektronicznej

III. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA
1. Zgodność działalności Partnera z celami partnerstwa (określonymi w pkt. II ogłoszenia) – kryterium
dostępu
Max. 1500 znaków

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca prawidłową realizację zadań określonych w projekcie, tj.
brak zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych uniemożliwiających rozpoczęcie działań –
kryterium dostępu
Max. 1500 znaków

3. Wkład partnera w realizację projektu. Należy wskazać i opisać zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub
finansowe (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na poziomie co najmniej 3% wartości zadań Partnera
w projekcie, np. wskazanie, że obowiązkowy 3% wkład własny zostanie pokryty z kosztów pośrednich,
należnych Partnerowi (w części adekwatnej do zaangażowania Partnera w koszty bezpośrednie), i/lub z kosztów
sal, jeżeli Partner przewiduje realizację zajęć (w całości lub w części) u siebie) jakie Partner planuje
zaangażować w realizację projektu. (30 pkt.)
Należy opisać potencjał:
- kadrowy Partnera i sposób jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowe osoby, które zostaną
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w projekcie).
- techniczny, w tym sprzętowy (jeżeli dotycz) i warunki lokalowe Partnera i sposób jego wykorzystania w
ramach projektu.
Max. 3000 znaków

4. Doświadczenie w realizacji projektów/ zadań o podobnym charakterze (20 pkt.)
W opisie realizowanych projektów należy wskazać okres realizacji, cele, działania, rezultaty i budżet
pozostający w dyspozycji oferenta. Należy wskazać projekty realizowane w okresie 3 lat poprzedzających
złożenie niniejszej oferty.
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 oraz
– na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu, a także
– wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny oferenta.
Oferent powinien przedstawić swój kapitał społeczny poprzez opis efektów dotychczas zrealizowanych przez
siebie projektów / działań / akcji na rzecz społeczności, czy podjętej współpracy z innymi organizacjami /
instytucjami publicznymi.
Max. 3500 znaków
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5. Koncepcja zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera w ramach projektu
(uwzględniająca zakres tematyczny projektu określony w pkt. II ogłoszenia), w tym szacunkowy koszt
działań w ramach projektu zaproponowanych przez Partnera (50 pkt.)
Max. 5000 znaków

Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami:
zawierającymi VAT (tylko w przypadku, gdy VAT będzie kwalifikowany – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do
ogłoszenia)
niezawierającymi VAT
częściowo zawierającymi VAT
Oświadczam, że podatek VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany zgodnie z warunkami określonymi w w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”:
Tak
Nie
Nie dotyczy (jeżeli wskazane w ofercie kwoty nie zawierają podatku VAT)

IV. OŚWIADCZENIA
TAK / NIE
1. Podmiot wskazany w pkt. II 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. 2019 poz. 869 z późn. zm.).
2. Podmiot wskazany w pkt. II niniejszej oferty jest powiązany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika
w Toruniu, 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).
3. Pomiędzy podmiotem wskazanym w pkt. II niniejszej oferty a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika
w Toruniu 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 podmiotu;
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).
4. Podmiot wskazany w pkt. II niniejszej oferty zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.
5. Deklaruję gotowość współpracy podmiotu wskazanego w pkt. II niniejszej oferty z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym
etapie.
6. Podmiot wskazany w pkt. II niniejszej oferty posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
7. Podmiot wskazany w pkt. II niniejszej oferty posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
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dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadań w projekcie
8. Podmiot wskazany w pkt. II niniejszej oferty znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej realizację zadań w projekcie
9. Podmiot wskazany w pkt. II niniejszej oferty nie będzie zlecał wykonania całości lub części działań
osobie trzeciej bez zgody Uniwersytetu.
10. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w
ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów
finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
11. W przypadku wyboru podmiotu wskazanego w pkt. II niniejszej oferty na partnera wyrażam
zgodę na upublicznienie informacji o wyborze w/w podmiotu na Partnera projektu.
12. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania
porozumienia we wskazanym terminie i miejscu.
13. Przyjmuję do wiadomości, że jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem porozumienia
nie dają nam podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Uniwersytetu.
14. Przyjmuję do wiadomości, że unieważnienie niniejszego naboru lub niepodpisanie porozumienia i
nieuzyskanie dofinansowania na rzecz realizacji projektu z jakiejkolwiek przyczyny nie dają nam
podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Uniwersytetu.
15. W imieniu podmiotu wskazanego w pkt. II niniejszej oferty akceptuję zasady finansowania
projektu określone w pkt. XI „Regulaminu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na
projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu”, w załączniku nr 8 do Regulaminu
konkursu (Standardy dotyczące kosztów w projekcie) oraz w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
16. Z podmiotem wskazany w pkt. II niniejszej oferty nie rozwiązano w trybie natychmiastowym
umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego
stronie (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp)).
Za przyczyny leżące po stronie podmiotu, w efekcie których doszło do rozwiązania umowy uznaje się
następujące sytuacje:
1) Podmiot dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzystał
przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową,
2) Podmiot złożył lub posłużył się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub
stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach umowy, w
tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach projektu,
3) Podmiot ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we
wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu.

V. OCHRONA INFORMACJI
Wnioskuję/ nie wnioskuję * o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych
w niniejszym formularzu.
Max. 3000 znaków

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy.
Max. 1000 znaków

* Niepotrzebne skreślić.

VI. ZAŁĄCZNIKI
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru przedsiębiorstw lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument rejestrowy.
2. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących partnera (jeżeli uprawnienie do reprezentacji
osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu stanowiącego załącznik 1) – oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie.
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie
fałszywych oświadczeń.

miejsce i data

pieczęć i podpisy osób reprezentujących podmiot

UWAGA: Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną osobę, a wszystkie jej strony parafowane.
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