
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ofert do współpracy, w ramach otwartego naboru  

partnerów do konsorcjum realizującego projekt „Własna Firma” 

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

(pieczęć podmiotu) (data i miejsce złożenia oferty) 

OFERTA WSPÓŁPRACY 
w ramach Partnerstwa realizującego projekt 

„Własna Firma”. 
w ramach konkursu nr POKL/6.2/I/09 

I. Dane podmiotu 
1) Pełna nazwa podmiotu 

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

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

2) Status prawny ………………………………………………….………………………….………. 

3) Data powstania ……….………………………………………………………………………….. 

4) Misja, cele statutowe 



5)  Dokładny  adres.................................................................ul................................................. 

gmina....................................powiat.................................województwo……………...……………… 

6) Tel. ........................................................................................fax. ........................................ …...

e-mail: .................................................................................http://................................................... 

NIP:.................................................................................................................................................. 

REGON: .......................................................................................................................................... 

7) Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu 

w  kontaktach  zewnętrznych  i  posiadających  zdolność  do  podejmowania  zobowiązań 

finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów)…………………………………………………. 

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

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

.... 

II. Charakterystyka Wnioskodawcy 
1) Zgodność działań potencjalnego partnera z celem Projektu (maksymalna liczba pkt– 2) 

2) Potencjał partnera (wykaz zasobów kadrowych i technicznych) oraz oferowany wkład 

potencjalnego partnera w realizację celu Partnerstwa (maksymalna liczba pkt - 3) 



3) Dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów: 

− z zakresu promocji przedsiębiorczości 

− z zakresu udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

− realizowanych we współpracy z innymi instytucjami – w formule partnerstwa 

− finansowanych z funduszy UE 

Proszę o przedstawienie wykazu projektów zawierającego następujące dane: tytuł projektu, cel, 

zakres działań, osiągnięte rezultaty, wartość projektu (maksymalna liczba pkt - 1) 

Lp. Tytuł Projektu Cel Projektu Zakres działań Rezultaty

Wartość 

projektu - 

budżet

…………………….. …………………………………. 



(Pieczęć podmiotu) (Podpis osób upoważnionych) 

Załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie): 

1. aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania), 

2. statut, 

3. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok 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 w pkt. 3). 

4. dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie realizacji projektów (np. kopie umów) 


