FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY PARTNERA KRAJOWEGO1
do wspólnej realizacji projektu „TWÓJ SUKCES W BPO!” w ramach konkursu
nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

Numer oferty

I. KRYTERIA FORMALNE
1. Oferta została złożona w wersji papierowej w terminie, tj. do dnia 22 listopada 2019 r.
(piątek) do godz. 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki)
2. Oferta została sporządzona w języku polskim na właściwym formularzu
3. Oferta została wypełniona we wszystkich polach pkt. II, IV, V formularza zgodnie z
instrukcjami
4. Oferta została podpisana przez uprawnioną osobę, a wszystkie jej strony parafowane
5. Do oferty zostały dołączone załączniki wskazane w pkt. VI formularza
6. Oferent posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do
odpowiedniego rejestru

TAK/ NIE

Oferta niespełniająca któregokolwiek z kryteriów formalnych zostaje odrzucona i nie podlega
dalszej ocenie.
Oferta przekazana do oceny merytorycznej (TAK/ NIE)

miejsce i data

1

czytelny podpis osoby dokonującej oceny

Ocena formalna dokonywana jest przez jedną osobę wyznaczoną przez Ogłaszającego.

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY PARTNERA KRAJOWEGO2
do wspólnej realizacji projektu „TWÓJ SUKCES W BPO!” w ramach konkursu
nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

Numer oferty

I. KRYTERIA DOSTĘPU
1. Zgodność działalności Partnera z celami partnerstwa (określonymi w pkt. II ogłoszenia)
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca prawidłową realizację zadań określonych w
projekcie, tj. brak zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych
uniemożliwiających rozpoczęcie działań
UZASADNIENIE (w przypadku decyzji skutkującej odrzuceniem)

Liczba punktów
maksymalna przyznana

II. KRYTERIA MERYTORYCZNE
1. Wkład partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na
poziomie co najmniej 3% wartości zadań Partnera w projekcie) jakie Partner
planuje zaangażować w realizację projektu).
2. Doświadczenie w realizacji projektów/ zadań o podobnym charakterze
3. Koncepcja zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera
w ramach projektu, w tym szacunkowy koszt działań w ramach projektu
zaproponowanych przez Partnera
RAZEM

miejsce i data

2

TAK/ NIE

30
20
50
100

czytelny podpis osoby dokonującej oceny

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez komisję wyznaczoną przez Ogłaszającego. Liczba członków
komisji jest wyłączną decyzją Ogłaszającego. Ostateczna ocena oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen
dokonanych przez poszczególnych oceniających. W przypadku rozbieżności co do spełnienia kryteriów
dostępu, decyzję podejmuje przewodniczący komisji.

