
        Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
I. INFORMACJE O PODMIOCIE 

1. Nazwa podmiotu 

2. Forma prawna: 

3. NIP: 

4. REGON: 

5. KRS (jeśli dotyczy) 

6. Adres siedziby: 

Ulica: 

Nr  budynku: 

Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Telefon: 

Strona internetowa Podmiotu: 

7. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących 

Imię i nazwisko: 

Numer telefonu: 

Adres e-mail: 

 
II. KONCEPCJA REALIZACJI PROJEKTU, INFORMACJA O ZASOBACH LUDZKICH, 

ORGANIZACYJNYCH, TECHNICZNYCH LUB FINASNOWYCH  

1 Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa  

Należy wskazać i opisać zgodność działania potencjalnych partnerów z celami partnerstwa i działaniami 

przewidzianymi do realizacji przez partnera. 

 

2 Opis potencjału kadrowego i organizacyjnego  

Należy opisać doświadczenie i kwalifikacje osób, które będą zaangażowane w realizację projektu, a także 

propozycje zakresu zadań, jakie dana osoba może realizować na rzecz projektu oraz możliwości 

organizacyjne w zakresie utrzymania celów projektu. 

 

 

3 Opis potencjału technicznego oraz zachowania trwałości projektu  

Należy opisać potencjał techniczny, jaki podmiot może wnieść do projektu, w tym potencjał sprzętowy i 

warunki lokalowe podmiotu oraz wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu jak również 
możliwości w zakresie utrzymania celów projektu. 

 

 

4 Komplementarność z zadaniami/inwestycjami zrealizowanymi, realizowanymi lub 

planowanymi do realizacji ze środków własnych lub zewnętrznych (w tym EFS) 

 

Należy opisać wszystkie inwestycje komplementarne do projektu proponowanego w Ofercie przez Partnera 

 

 

5 
Nadanie nowych funkcji obszarowi zdegradowanemu  poprzez realizację projektu 

 

Należy opisać każdą z funkcji: gospodarcza, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna, które wpłyną na nadanie 

wskazanych funkcji. 

 

6 Wpływ na powstanie nowych miejsc pracy na terenie zdegradowanym 

Należy opisać wpływ projektu wnioskodawcy na tworzenie nowych miejsc pracy. Określić ilość  utworzonych 

miejsc pracy wyrażonych w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC) 
 

 

7 Deklarowany wkład 

Należy opisać wniesienie zasobów ludzkich (kadra zaangażowana w realizację projektu, kwalifikacje, 



doświadczenie merytoryczne kadry w zakresie projektu), potencjału organizacyjnego (wypracowane 

standardy, sposoby działania i współpraca z innymi podmiotami), potencjału finansowego (deklarowany 

wkład własny), potencjału technicznego (posiadanie zasobów lokalowych, sprzętu, systemów 

informatycznych). 

 

8 
Wpływ projektu wnioskodawcy na obszar rewitalizowany 

 

Należy opisać wpływ na obszar rewitalizowany: 

1) poprawy bezpieczeństwa publicznego; 

2) zwiększenia potencjału turystycznego;  

3) wpływu na zachowanie obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków); 
4) poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na rzecz 

przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego; 

5) integracji mieszkańców; 

6) rozwoju przedsiębiorczości/wpływ na sferę gospodarczą. 

10 Opisać możliwości odzyskiwania VAT oraz poziom wykorzystania pomocy de minimis 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy – co może mieć 

wpływ na wysokość dofinansowania możliwego do uzyskania w ramach Projektu.  

Proszę podać możliwości odzyskiwania podatku VAT od Urzędu Skarbowego. 

 

11 Planowany budżet działania oraz harmonogram rzeczowo-finansowy 

Należy szczegółowo i dokładnie opisać budżet projektu, racjonalność wydatków w kwotach brutto, netto, Vat.  
 

 

 

 
Data i miejsce wypełnienia formularza 

  

Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących 

 

 
 

 

 

Załączniki do formularza: 

1. Oświadczenia Wnioskodawcy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia) 

2. Mapa (zaznaczenie lokalizacji na mapie z załącznika nr 1 do ogłoszenia) 

3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy 

4.  Statut (lub inny dokument równorzędny) potwierdzający spełnienie wymagań określonych 

w rozdz. VII pkt 2 ogłoszenia.  
 

 


