
 

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

         (pieczęć podmiotu)                          (miejscowość i data) 

 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY  

w ramach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji 

projektu pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” na podstawie konkursu nr POWR.04.01.00-

IZ.00-00-024/19 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i  współpraca 

ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego,  dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, 

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431). 

 

I. Dane podmiotu 

1) Pełna nazwa podmiotu:  

2) Status prawny:  

3) NIP: 

4) REGON: 

5) Data powstania: 

6) Misja, cele oraz charakterystyka działalności podmiotu:  

7) Adres siedziby: 

ulica:  

nr domu  nr lokalu: 

kod pocztowy miejscowość: 

gmina, powiat, województwo: 

telefon: 

fax, e-mail: 



8) Nazwiska i imiona oraz stanowiska osób upoważnionych do reprezentowania 
podmiotu w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania 
zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów). 

 

II. Charakterystyka podmiotu 

1) Zgodność działań podmiotu z celami projektu.  

2) Doświadczenie merytoryczne w realizacji projektów w obszarze innowacyjnego 

rozwiązywania problemów społecznych – pełnienie roli lidera lub partnera inkubatora 

innowacji społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. 

3) Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze włączenia społecznego, innowacyjnego 

rozwiązywania problemów społecznych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki 

społecznej. 

4) Gotowość i potencjał (kadrowy i techniczny) do realizacji zadań projektowych na terenie 

całej Polski. 

5) Koncepcja realizacji procesu inkubowania innowacji społecznych w obszarze włączenia 

społecznego. 

Cel: 

 

Planowane działania: 

 

Zakładane rezultaty: 

 

Zasoby i wkład: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie  

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji odpowiedzialnej 
za przeprowadzenie naboru dokonującej oceny ofert, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki 
Społecznej w Poznaniu oraz Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

          …………………………………….                               ……………………………………………..  
              Pieczęć podmiotu          Podpis osoby/osób upoważnionej/ych 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż znane mi są postanowienia Regulaminu otwartego naboru na partnera 

do realizacji projektu pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” na podstawie konkursu                  

nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne             

i  współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, współfinansowanego       

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla podmiotów spoza sektora finansów 

publicznych, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431). 

 

       ……………………………………                                                  ………………………………………… 
Pieczęć podmiotu                         Podpis osoby/osób upoważnionej/ych 

 

 

Oświadczenie  

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie instytucja nie podlega wykluczeniu z ubiegania 
się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240). 

 

 

         ………………………………………                                                ………………………………………… 
Data, miejscowość                             Podpis osoby/osób upoważnionej/ych 



Do niniejszej oferty przedkładam następujące załączniki (oryginały/uwierzytelnione kopie): 

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. 
ewidencja działalności gospodarczej) z okresu nie późniejszego niż 3 miesiące przed 
dniem złożenia wniosku lub inny dokument potwierdzający formę i charakter 
prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w sprawach majątkowych. W przypadku załączenia dokumentu stanowiącego o 
podstawie działalności podmiotu, który nie zawiera wyszczególnionego składu 
osobowego członków wchodzących w skład zarządu podmiotu, należy dołączyć uchwałę 
podmiotu bądź inny obowiązujący dokument stanowiący o składzie członków zarządu 
podmiotu, – potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk z KRS; 

2) statut (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia; 
3) upoważnienie osób składających ofertę, tzn. składających podpisy  pod ofertą, 

do reprezentowania podmiotu (zgodnie ze wskazaniem zawartym w dokumencie 
stanowiącym o podstawie działalności podmiotu); jeśli takie upoważnienie jest 
wymagane bądź dane osoby nie są wskazane w ww. dokumencie – nie dotyczy; 

4) dokumenty określające sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o współpracę za 
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  – kopia sprawozdania finansowego; 

5) oświadczenie o niekaralności osób reprezentujących podmiot składający ofertę; 
6) oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu 

państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze 
publicznym; 

7) dokumenty na potwierdzenie doświadczenia w obszarze włączenia społecznego, 
innowacyjnego rozwiązywania problemów społecznych, innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie polityki społecznej. 

8) dokumenty na potwierdzenie gotowości i potencjału (kadrowego i technicznego) do 
realizacji zadań projektowych na terenie województwa wielkopolskiego – kopia umowy 
najmu lokalu, kopie zakresów czynności pracowników merytorycznych; 

9) wstępna koncepcja realizacji zadania – opisana koncepcja znajduje się w pkt. 5 złożonej 
oferty 

 

Data, miejscowość    Podpis osoby/osób upoważnionej/ych 

 

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


