
1 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru 

         

.................................      ...................................................... 

(pieczęć podmiotu)       (miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów 

publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPPK.09.04.00-

IP.01-18-033/20. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4. Poprawa jakości 

kształcenia zawodowego, Ogłoszonego przez Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-

055 Rzeszów, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej 

1. Zasoby organizacyjne i techniczne lub finansowe: 

(Proszę opisać potencjał organizacyjny, techniczny i zasoby materialne Oferenta) 

 

Zasoby organizacyjne: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zasoby techniczne: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zasoby finansowe: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

2. Potencjał kadrowy: 

(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.) 

 

 

Potencjał kadrowy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze: 
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(Proszę opisać doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej lub innych środków o podobnym charakterze) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Koncepcja udziału Partnera w projekcie: 

(Proszę przedstawić szczegółowy opis proponowanych do realizacji działań w projekcie, opis merytorycznych 

działań. Na ocenę będą miały wpływ także elementy koncepcji mogące przyczynić się do osiągnięcia 

zakładanych wskaźników.)*. 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

* sposób odpowiedzi na podane kwestię będzie miał wpływ na liczbę przyznanych punktów. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji dokonującej oceny 

ofert. 

 

 

 

...................................................    ............................................................ 

Pieczęć podmiotu     Data i podpis osoby/osób upoważnionej/ych 


