OGŁOSZENIE NR 2/08/2019

DO:

LUBELSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie (20-262), ul. Dobrzańskiego 3, wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000228715, NIP:
7122914578, kapitał zakładowy: 60 903 000,00 zł (wpłacony w całości).

Dotyczy:

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W
RAMACH PODDZIAŁANIA 2.9 Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego
zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych
podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie
odpowiedzialnego terytorium), konkurs nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-003/19
-PARTNER ; OGŁOSZENIE NR 2/08/2019 Z DNIA 14.08.2019 R.

FORMULARZ OFERTOWY
Działając w imieniu poniżej opisanego Kandydata na Partnera:
Nazwa Kandydata na Partnera
Status Kandydata na Partnera
Na dzień składania oferty Kandydata na Partner zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu oświadcza, że jest przedsiębiorcą :
Mikro
Małym
Średnim
Innym




Innym podmiotem:
Data rozpoczęcia działalności zgodnie z
dokumentem rejestrowym
Forma prawna
Forma własności
NIP
REGON
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
Inny rejestr
Numer kodu PKD przeważającej działalności
Adres siedziby
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Fax
Adres e-mail
Adres strony www
Osoba do kontaktu
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składam(y) ofertę na udział w charakterze Partnera w Projekcie (opisanym w/w Ogłoszeniu)
Jednocześnie, działając w imieniu w/w Kandydata na Partnera:

Oświadczam(y), że Kandydat na Partnera
- jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w skład
Partnerstwa mogą wchodzić podmioty wskazane w SZOOP PO WER, w Działaniu 2.9, dla typu
operacji nr 8)
oraz
-

ma

co

najmniej

3-letnie

doświadczenie

w

zakresie

tworzenia

i

realizacji

programów/projektów szkoleniowych lub doradczych skierowanych do pracowników jst w
obszarze spraw społecznych, współpracy ngo-jst oraz zamówień publicznych
- i co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań w zakresie ekonomii społecznej
(polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej oraz
jst, wspieraniu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, realizacji działań merytorycznych
w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej oraz jst)
(zgodnie z warunkami kryterium w Konkursie nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-003/19):
Lp.

Nazwa projektu w
zakresie tworzenia i
realizacji
programów/projektów
szkoleniowych (…)

Okres realizacji
projektu

Krótki opis realizowanego projektu
podobnego

1
2
3
4
5
Lp.

Nazwa projektu w
zakresie realizacji
działań ekonomii
społecznej

Okres realizacji
projektu

Krótki opis realizowanego projektu
podobnego

1
2
3
4
5
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1.

Deklaruję(emy) wolę uczestnictwa w realizacji Projektu na warunkach nie mniej korzystnych dla LPNT niż
przedstawione w treści: w/w Ogłoszenia, niniejszego Formularza ofertowego oraz innych dokumentów
składających się na naszą Ofertę;

2.

Oświadczam(y), iż nasza oferta i działalność jest zgodna z zgodna z celami partnerstwa;

3.

Oświadczam(y), iż Kandydat na Partnera zobowiązuje się do utrzymania swoich właściwości (zasobów) oraz
wkładu, stanowiących kryterium oceny ofert, przez cały okres trwania partnerstwa (Projektu), co najmniej na
poziomie wskazanym na etapie konkursu;

4.

Zobowiązujemy się do przedstawiania na żądanie LPNT wszelkich informacji związanych ze składaną ofertą.
Jednocześnie upoważniamy LPNT do weryfikacji wskazanych w niniejszej ofercie danych;

5.

Oświadczam(y), iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz
że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

6.

Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem i Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zasady.

7.

Oświadczam(y), że Kandydat na Partnera posiada wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną
i terminową realizację jego udziału w Projekcie;

8.

Oświadczam(y), że niniejsza oferta jest zgodna z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

9.

Oświadczam(y), iż Kandydat na Partnera nie bierze i nie będzie brał udziału, w jakimkolwiek innym
charakterze w Konkursie;

10.

Oświadczam(y), że Kandydata na Partnera nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania:

11.

(a)

na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,
z późn. zm.);

(b)

na podstawie art. 6b ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110);

(c)

na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 2077, z późn. zm.);

(d)

na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

(e)

w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);

(f)

w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

Oświadczam(y), że Kandydat na Partnera nie jest podmiotem wykluczonymi z możliwości otrzymania
dofinansowania (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.):
(a)

na podstawie art. 6b ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.);

(b)

na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016
r. poz. 1870, z późn. zm.);

(c)

na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.);

(d)

wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);
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(e)

na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

12.

Oświadczam(y), że Kandydat na Partnera nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji
w rozumieniu art. 2 pkt 18 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 r., str. 1, z późn. zm.);

13.

Oświadczam(y), że jednostka gospodarcza1, do której należy Kandydat na Partnera, nie jest przedsiębiorcą
znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) 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.

14.

Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

15.

Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji Projektu na potrzeby oceny przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie, w trakcie realizacji i po realizacji Projektu, przeprowadzaną przez Instytucję Zarządzającą,
Instytucję Pośredniczącą lub inną upoważnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

16.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

17.

-

……………………………………………

-

…………………………………………….

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

Oferta wraz z załącznikami ma …………………… stron.

_____________________________________________
data, miejscowość, podpis osoby upoważnionej

w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 jednostka gospodarcza to grupa przedsiębiorstw powiązanych
tworzących jeden podmiot gospodarczy
1
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