Załącznik nr 2 do
Regulaminu naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Bocheński w ramach 10 Osi
Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY WSPÓŁPRACY
w ramach naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Bocheński w ramach 10 Osi
Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA OFERTĘ: Starostwo Powiatowe w Bochni
DATA WPŁYWU OFERTY: …………………………………………………………………………....................................
NAZWA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO: ...................................................................................................................... ...........
DATA DOKONANIA OCENY: ...............................................................................................................................................
STATUS OFERTY PO OCENIE FORMALNEJ (pozytywna / negatywna) ..................................................................

A

KRYTERIUM

1.

Czy ofertę złożono w terminie wskazanym przez
instytucję prowadzącą nabór ofert?

2.

Czy ofertę złożono we właściwej instytucji?

3.

Czy ofertę złożono w odpowiedzi na ogłoszony
nabór?

4.

Czy ofertę złożono na wzorze stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu naboru?

5.

Czy oferta
polskim?

6.

Czy podmiot składający ofertę posiada profil
działalności zgodny z celami partnerstwa oraz
obszarami interwencji projektu?

7.

Czy wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane
załączniki?
a

b
c

TAK

wypełniona

została

w

języku

statut (lub inny dokument potwierdzający
zgodność celów statutowych/celów działania
podmiotu z założeniami i/lub celami
projektu)
aktualny wyciąg z właściwego rejestru
(wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed
dniem złożenia oferty współpracy)
dokumenty określające sytuację finansową
podmiotu ubiegającego się o współpracę za

NIE

UWAGI

ostatni zamknięty rok, tj. sprawozdanie
finansowe – bilans oraz rachunek zysków
i
strat
(w
przypadku
podmiotów
sporządzających
powyższe
dokumenty
zgodnie
z
przepisami
ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września
1994 r.), lub uproszczone sprawozdanie
finansowe – uproszczony bilans oraz
rachunek zysków i strat (w przypadku
instytucji niezobligowanych do sporządzenia
dokumentów, o których mowa powyżej)
wraz
z
ewentualnymi
gwarancjami
finansowymi
zapewniającymi
bieżącą
płynność finansową projektu

8.

1

d

pisemne
oświadczenie
podmiotu
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, oraz innych należności
wobec
podmiotów
publiczno-prawnych
i innych podmiotów

e

pełnomocnictwo do składania oświadczeń
woli (w przypadku gdy umowę będą
podpisywały osoby inne niż wskazane do
podejmowania wiążących decyzji w imieniu
1
podmiotu)

f

pisemne oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania
ze
środków
Unii
Europejskiej – o którym mowa w § 4 ust. 4
lit. d Regulaminu naboru na partnera spoza
sektora finansów publicznych do wspólnej
realizacji projektu planowanego przez
Powiat Bocheński

g

dokumenty potwierdzające spełnienie przez
Kandydata na Partnera kryteriów w zakresie
posiadanego doświadczenia (referencje,
zaświadczenia,
opis
dotychczasowego
doświadczenia itp.)

h

pisemne oświadczenie Kandydata na
Partnera o gotowości wniesienia wkładu
własnego zgodnie z zasadami określonymi
w
dokumentach
programowych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
na
lata
2014-2020

i

pisemna deklaracja gotowości złożenia
wszelkiej niezbędnej do złożenia wniosku
o dofinansowanie Projektu dokumentacji

Czy podmiot składający ofertę dysponuje
zasobami finansowymi lub wykazał gwarancje
finansowe zapewniające bieżącą płynność
finansową projektu (czy sytuacja ekonomiczna

Jeśli „nie dotyczy” należy wpisać „TAK” wraz ze stosowną uwagą w polu „Uwagi”

i finansowa podmiotu pozwala na prawidłowe
wykonanie zadań w projekcie).

10.

Czy podmiot składający ofertę nie podlega
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie,
o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. d Regulaminu
naboru na partnera spoza sektora finansów
publicznych do wspólnej realizacji projektu
2
planowanego przez Powiat Bocheński

11

Czy oferta jest podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu?

B

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI
WNIOSKU

1.

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria i może
zostać przekazany do oceny merytorycznej?
Oceny dokonał:

TAK

NIE

UWAGI

Ocenę zweryfikowała i zatwierdziła Komisja:

Imię i nazwisko:………………………………..
Data sporządzenia: ……………………………
Podpis ………………………………………….

2

Data sporządzenia: …………………………
Podpisy ……………………………………….

Należy zaznaczyć „TAK” jeśli nie podlega wykluczeniu, „NIE” – jeśli podlega wykluczeniu

