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FORMULARZ OFERTOWY
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Status prawny
NIP
Regon
Adres siedziby
Telefon
e-mail
Witryna internetowa
Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
e-mail
Doświadczenie i potencjał Podmiotu
max 100 pkt

Opis deklarowanego potencjału technicznego pozwalającego na świadczenie usług
inkubacji, zapewnienie zaplecza administracyjno-biurowego. Opisany potencjał lokalowy
jakim dysponuje potencjalny Partner- wskazaną całkowitą powierzchnię do inkubacji
przedsiębiorstw, zaplecze administracyjno-biurowe oraz posiadane sale szkoleniowe i
konferencyjne).

Opis deklarowanego potencjału kadrowego wskazującego kompetencje, uprawnienia,
kwalifikacje, certyfikaty oraz doświadczenie osób, jakie potencjalny Partner zamierza
zaangażować do zadań związanych z realizacją projektu związane m.innymi z zarządzaniem
projektami, prowadzeniem biura projektu, pełnieniem funkcji kierownika projektu w okresie
od 2010 roku
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Opis doświadczenia w inkubowaniu co najmniej 1 przedsiębiorstwa, rozumiane jako
objęcie wsparciem firmy funkcjonującej na rynku nie dłużej niż 3 lata, polegającym co
najmniej na: udostępnieniu powierzchni inkubowanemu przedsiębiorstwu oraz
wyświadczeniu minimum dwóch usług towarzyszących uzasadnionych z pkt. widzenia
potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa

Opis posiadanego doświadczenie w realizacji projektów/zadań zgodnych celami i obszarem
wsparcia określonym w celu niniejszego Partnerstwa (doświadczenie w pozyskiwaniu i
realizacji projektów współfinansowanych ze środków dofinansowanych ze środków
zagranicznych i polskich m.in.: funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji
celowych itp. wraz z podaniem kwoty pozyskanego dotychczas wsparcia od roku 2007r.

Informacja o zrealizowanych i zakończonych przedsięwzięciach związanych z obszarem
wsparcia będących celem partnerstwa w okresie ostatnich trzech lat.

Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylioskiego 2
tel. + 48 89 612 05 00, e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl
www.opnt.olsztyn.pl
Oświadczenia
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie został skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo składania fałszywych zeznao, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu,
systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Oświadczam, że osoby działające w imieniu Podmiotu nie zostały skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z prośbą pozyskania środków publicznych lub
w związku z gospodarowaniem takimi środkami – przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku.
Oświadczenie Podmiot, który reprezentuję nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów
publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy)
Oświadczam, że wobec Podmiotu, który reprezentuję, nie została ogłoszona decyzja o upadłości.
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie
znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postepowania
upadłościowego, postepowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności lub nie
znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania , w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; -- ustawie z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary
Oświadczam, iż profil działalności Podmiotu, który reprezentuję jest zgodny z celami partnerstwa.
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję posiada status instytucji otoczenia biznesu, zgodnie z
definicją Szczegółowego Opisu Opis Priorytetowej I Inteligentna gospodarka Regionalnego
Oświadczam, o zapoznaniu się Podmiotu, którego reprezentuję z wymogami konkursu i ich
akceptacji (dostępne pod adresem internetowym
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3573/poddzialanie-131-inkubowanie-przedsiebiorstw-nrrpwm010301-iz00-28-00118).
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję przystąpi do wspólnej pracy przy konstruowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin na złożenie mija w dniu 30.03.2018 r., w
wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję osiągnął wartośd obrotów za ostatni zatwierdzony
rok obrachunkowy na poziomie……………….(należy uzupełnić)
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję zobowiązuje się do wniesienia finansowego wkładu
własnego na warunkach i w wysokości określonej w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Niniejszym deklaruję udział w przygotowaniu i przyszłej realizacji projektu.

………………………………………..
miejscowośd, dnia

………….……………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu

