Załącznik nr 1
do ogłoszenia o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji
projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” w ramach działania 8.4 Wsparcie
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

FORMULARZ OFERTY

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach
Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

I.

INFORMACJA O PODMIOCIE
Dane podmiotu

1.

Nazwa podmiotu

2.

Forma organizacyjna

3.

NIP

4.

REGON

5.

Adres siedziby

6.

Województwo

7.

Miejscowość

8.

Ulica

9.

Numer domu

10.

Numer lokalu

11.

Kod pocztowy

12.

Adres poczty elektronicznej

13.

Adres strony internetowej
Osoba uprawniona do reprezentacji

14.

Imię

15.

Nazwisko

16.

Numer telefonu

17.

Adres poczty elektronicznej
Osoba do kontaktów roboczych

18.

Imię

19.

Nazwisko

20.

Numer telefonu

21.

Adres poczty elektronicznej
II.

ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA

☐ a)
22.

☐ b)

Zadanie

☐ c)
III.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA

L.p.
23.

Kryterium
Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa
Ocena kryterium: spełnia/nie spełnia
Uzasadnienie (charakterystyka działalności podmiotu, tj. cel działalności, funkcje, główne zadania):

24.

Oferowany wkład potencjalnego partnera w postaci zasobów ludzkich, finansowych,
technicznych zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji projektu
(zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla
partnera)
Ocena kryterium: spełnia/nie spełnia

Uzasadnienie: (kadra legitymująca się doświadczeniem, sprzęt techniczny, posiadana infrastruktura, potencjał finansowy itp.):

Tytuł dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, na której powstanie
infrastruktura w ramach projektu (tytuł dysponowania nieruchomością na cele
realizacji projektu nie dotyczy obszaru wód)
25.

Maksymalna liczba punktów: 10
Ocena kryterium:
 0 pkt. – brak tytułu do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
 5 pkt. - ograniczone prawo do dysponowania nieruchomością - dzierżawa, najem itp.
 10 pkt. - własność, współwłasność (+zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości)
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz załączonych oświadczeń właścicieli
nieruchomości.

Doświadczenie w realizacji zadań/projektów o podobnym charakterze
26.

Maksymalna liczba punktów: 10
Ocena kryterium:
 0 pkt. – brak doświadczenia
 5 pkt. - realizacja jednego przedsięwzięcia/zadania o podobnym charakterze
 10 pkt. - realizacja więcej niż jednego przedsięwzięcia/zadania o podobnym charakterze
Uzasadnienie (opis i charakterystyka zrealizowanych zadań/projektów związanych z budową infrastruktury turystycznej,
znakowania szlaków turystycznych itp.):

Posiadana infrastruktura własna o podobnym
infrastrukturą o podobnym charakterze
27.

charakterze

lub

zarządzanie

Maksymalna liczba punktów: 10
Ocena kryterium:
 0 pkt. – brak posiadanej infrastruktury i brak doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą
o podobnym charakterze
 10 pkt. - posiadanie infrastruktury własnej o podobnym charakterze lub zarządzanie infrastrukturą
o podobnym charakterze

Uzasadnienie:

Dysponowanie dokumentacją projektową odpowiadającą zakresowi wybranego zadania
z zakresu tematycznego partnerstwa

28.

Maksymalna liczba punktów: 10
Ocena kryterium:
 0 pkt. – brak dokumentacji projektowej odpowiadającej zakresowi wybranego zadania z zakresu
tematycznego partnerstwa,
 5 pkt. - posiadanie dokumentacji projektowej bez decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia
budowy/robot budowlanych lub posiadanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej
odpowiadającej zakresowi wybranego zadania z zakresu tematycznego partnerstwa,
 10 pkt. - posiadanie kompletnej dokumentacji projektowej odpowiadającej zakresowi wybranego
zadania z zakresu tematycznego partnerstwa wraz z pozwoleniem na budowę i/lub zgłoszeniem
budowy/robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub dokument
z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach informujące
iż planowana infrastruktura nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia
budowy/robót budowlanych.

Uzasadnienie:

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w tym
z funduszy europejskich
29.

Maksymalna liczba punktów: 10
Ocena kryterium:
 0 pkt. – brak doświadczenia,
 5 pkt. - realizacja jednego projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych,
 10 pkt. - realizacja więcej niż jednego projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych.
Uzasadnienie (należy opisać dotychczasowe projekty, w których uczestniczył oferent, tj. należy podać nr umowy
o dofinansowanie, źródło finansowania, okres realizacji, kwota projektu i dofinansowania, przedmiot realizacji projektu, rola
i zadania oferenta w ramach projektu, itp.):

Oświadczenie
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej Ofercie są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam
zgodę na udostępnienie niniejszej Oferty Komisji Wyboru Partnera oraz upublicznienie informacji na
temat przedstawionych propozycji dotyczących Partnerstwa.

…………………………….……………………………...
(Data i podpis osoby upoważnionej)

Załączniki do oferty:
1. ……………………………;
2. ……………………………;
3. ……………………………;
4. ……………………………

