
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera 

 

 

…………………………………       ……………………. 

(pieczęć podmiotu)           (miejscowość i data) 

 

  

FORMULARZ OFERTY 

 

I. INFORMACJA O PODMIOCIE 

1. Nazwa podmiotu: 

 

2. Forma organizacyjna: 

 

3. NIP: 

 

4. Numer KRS lub innego właściwego rejestru: 

 

5. Regon: 

 

6. Adres siedziby 

       6.1.Województwo: 

6.2 Miejscowość: 

6.3 Ulica: 

6.4 Numer domu: 

6.5 Numer lokalu: 

6.6 Kod pocztowy: 

6.7 Adres poczty elektronicznej: 

6.8 Adres strony internetowej: 

7. Osoba uprawniona do reprezentacji 

7.1 Imię: 

7.2 Nazwisko: 

7.3 Numer telefonu: 
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7.4 Adres poczty elektronicznej: 

8. Osoba do kontaktów roboczych 

8.1 Imię: 

8.2 Nazwisko: 

8.3 Numer telefonu: 

8.4 Adres poczty elektronicznej: 

 
II. POTENCJAŁ TECHNICZNY I KADROWY POZWALAJĄCY NA 

REALIZACJĘ PROJEKTU: 
(Proszę opisać szczegółowo potencjał kadrowy, który Oferent zamierza zaangażować do realizacji zadań w 
projekcie z opisem posiadanych kwalifikacji oraz z podaniem ról/zadań jakie osoby będą pełniły w projekcie z 
uwzględnieniem następujących zapisów: dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu 
wniosków o dofinansowanie projektów w tym ze środków EFS, doświadczenie w pozyskaniu dofinansowania, 
dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w zarządzaniu projektami w tym współfinansowanymi ze środków 
EFS. Proszę opisać potencjał techniczny zasoby materialne proszę opisać czy oferent posiada lub będzie posiadał 
lokal na terenie Miasta Sokółka, w którym będą realizowane zadania merytoryczne, należy dokonać opisu tego 
lokalu wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dysponowania lokalem z podaniem lokalizacji oraz z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych). 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
 

III. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW/ZADAŃ O PODPOBNYM 
CHARAKTERZE: 

(Proszę opisać doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej lub innych środków, doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów w obszarze pomocy 
społecznej skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem 
Doświadczenie w realizacji projektów na terenie Gminy Sokółka). 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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IV. KONCEPCJA UDZIAŁU PARTNERA W PROJEKCIE: 

(Proszę przedstawić szczegółowy opis proponowanych do realizacji działań w projekcie, opis merytoryczny 
działań szczegółowy budżet, harmonogram działań oraz przewidywane rezultaty. Na ocenę będą miały wpływ 
także elementy koncepcji mogące przyczynić się do osiągnięcia zakładanych wskaźników zatrudnialności 
zgodnie z Dokumentacją konkursową) 
 
Opis merytoryczny działań:…………………………………………………………………………................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Harmonogram działań: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Przewidywane rezultaty: 
 
………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

 
 

                    
…………………………………………………… 

Data i podpis  
osoby  upoważnionej do reprezentowania  Oferenta 
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