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Załącznik nr 1.1 do ogłoszenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. 
„POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności 
dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe” 
 
 
 
 
 .......................................…….                                                                        ................................................... 
         (pieczęć/nazwa podmiotu)                                                                                                            (miejscowość i data) 
 

 
OFERTA WSPÓŁPRACY 

w ramach projektu pn. „ POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI”  
dla Działania 8.4 RPO WP 2014-2020 

I. Dane podmiotu 
1) Pełna nazwa podmiotu: 
…………………………………………………………….……………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

2) Forma organizacyjna: 
………………………………………………………….………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

3) NIP:………………………………………  
 

4) REGON: …………………………………  
 

5) Adres siedziby: 
województwo: …………………………….., powiat: …………………………, gmina: ……..……………… 
miejscowość: ………………………………., ulica: ………………………...….., nr domu: …, nr lokalu: …. 
kod pocztowy: ………….., tel.: ………………, fax.: ……………… e-mail: ……………….……………….. 
 

6) Osoba uprawniona do reprezentacji: 
Imię: ……………………………., Nazwisko: ………………………………… 
nr tel.: …………………………..., e-mail: ……………………………………. 
 

7) Osoba uprawniona do kontaktów roboczych: 
Imię: ……………………………., Nazwisko: ………………………………… 
nr tel.: …………………………..., e-mail: ……………………………….……. 
 
II. Kryteria Oceny: 
 

1) Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (charakterystyka działalności podmiotu, 
tj. cel działalności, funkcje, główne zadania). 

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

2) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje partnerstwa (kadra legitymująca się 
doświadczeniem projektowym, sprzęt techniczny, posiadana infrastruktura, potencjał finansowy). 
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………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………….….……………………………
…………………………………………………………………………………......…...……….………………
………………………………………………………………..………………………………………………… 
3) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (zrealizowane projekty obejmujące swym 

zakresem budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury turystycznej). 
………………………………………………………………………………………………………......………
……………………………………………………………………………………...………………………...…
…………………………………………………………………………...………………………...……………
………………………………………………………………………...………...……………………………… 
4) Lokalizacja inwestycji wpisuje się w sieciowość produktu turystycznego przedsięwzięcia strategicznego 

Województwa Pomorskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (realizacja zadań powinna być istotna z 
punktu widzenia funkcjonalności szlaku kajakowego, bezpieczeństwa turysty kajakowego i 
umiejscowienia nowopowstałych lub modernizowanych obiektów). 

………………………………………………………………………………………………………......………
……………………………………………………………………………………...………………………...…
…………………………………………………………………………...………………………...……………
………………………………………………………………………...………...……………………………… 
5) Nowopowstała/zmodernizowana infrastruktura spełnia standardy określone w analizie Wykonalności i 

Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych przedsięwzięcia strategicznego Województwa 
Pomorskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (wariant tradycyjny nowopowstałej/zmodernizowanej 
infrastruktury). 

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

6) Potencjalny Partner posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu na 
której powstanie infrastruktura w ramach projektu (z wyłączeniem wód) opisana w ogłoszeniu w pkt. 3 
ust. 1,  
W celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością 
na cele realizacji projektu (zał. nr 1 do oferty) 

7) Całkowita wartość nakładów na realizację projektu opisanych w ogłoszeniu w pkt. 3 
W celu spełnienia tego wymogu należy załączyć harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań 
Partnera projektu (zał. nr 2 do oferty). 

8) Potencjalny Partner nie zalega z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 
Skarbowego. 
W celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz 
zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego (zał. nr 5 do oferty), 

9) Utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu (przedstawienie proponowanych 
rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości projektu zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie). 

 
III. O świadczenie 

1) Zapoznałem(-am)/liśmy się z Regulaminem Naboru Partnera, akceptuję/emy jego zapisy i nie 
wnoszę/imy uwag do jego treści, 
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2) nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z 
zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy, 

3) wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów 
przeprowadzenia niniejszej procedury konkursowej na wybór Partnerów zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

4) Oświadczam./y, że informacje zawarte w niniejszej Ofercie oraz załącznikach są zgodne z prawdą. 
Jednocześnie wyrażam/y zgodę na udostępnienie niniejszej Oferty oraz załączników Komisji Wyboru 
Partnera oraz upublicznienia informacji na temat przedstawionych propozycji dotyczących 
Partnerstwa. Ponadto deklaruję/-my gotowość do współpracy z Liderem w trakcie przygotowania 
projektu. 

 
 
 
 
 
………………………………                                              ………………………...…………………………. 
                Pieczęć podmiotu                                                                                        Podpis osoby/-ób upoważnionej/-ych 
 
 
…………...………………….                                              …………………………………………………… 
                Data, miejscowość                                                                                       Podpis osoby/-ób upoważnionej/-ych 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, 
2. Harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań Partnera projektu, 
3. Aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z 

rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

4. Aktualny statut podmiotu (jeśli podmiot go posiada), 
5. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami, w tym na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędu Skarbowego, 
6. Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały 

osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta). 
 


