Załącznik nr 2
do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego 7.2.1 WRPO2014+

Podmiot składający ofertę:

Oferta nr: ..................................
złożona w dniu .......................

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

FORMULARZ OCENY OFERT
(wypełnia Komisja konkursowa)
A. OCENA OGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA
Lp.
1

2
3

4

Kryterium

TAK

NIE

Uwagi

aktualny odpis z rejestru KRS, innego właściwego
rejestru lub inny dokument potwierdzający formę
prawną prowadzonej działalności wraz z danymi
osoby upoważnionej do podejmowania decyzji
wiążących w imieniu podmiot (z okresu nie dłuższego
niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni
rok budżetowy albo miniony okres w przypadku
krótszej działalności
aktualny
statut
organizacji
lub
dokument
równoważny potwierdzający rodzaj prowadzonej
działalności przez składającego ofertę,
inne dokumenty mogące mieć wpływ na wybór
oferty:

B. OCENA POD WZGLĘDEM KRYTERIÓW DOSTĘPU
Spełnia
Lp.
Kryterium
1

Deklaracja gotowości do współpracy na etapie
konsultacji, opracowania oraz realizacji projektu
z PCPR w Kaliszu,

2

Nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów
i wytycznych, a działanie potencjalnego partnera

Nie
spełnia

Uwagi

jest zgodne z celami partnerstwa,

3

Zgoda na na upublicznienie propozycji współpracy
partnerskiej przedstawionej w treści złożonej
oferty,

4

Prowadzi
działalność statutową zgodną
z zadaniami określonymi w złożonej ofercie
współpracy,

5

posiada siedzibę lub oddział
województwa wielkopolskiego.

na

terenie

C. OCENA MERYTORYCZNA
Lp.
Kryterium
1

2

3

Doświadczenie oferenta w realizacji działań
(programów/projektów)
o
charakterze
zbliżonym do przestawionego w ofercie
współpracy
(niezależnie
od
źródła
finansowania) w tym doświadczenie kadry
proponowanej do realizacji zadania.
Jakość przedstawionej przez oferenta
koncepcji
działań,
z
uwzględnieniem
innowacyjności, kompleksowości, oceny
dostępnych zasobów organizacyjnych i
kadrowych. Szczególnej ocenie podlegać
będą elementy koncepcji mogące przyczynić
się pośrednio i bezpośrednio do osiągnięcia
celów partnerstwa i projektu.
Wkład oferenta w realizację projektu
(zasoby, które mogą być wykorzystane
podczas realizacji projektu).

Komisja oceniająca:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................

Przyznana
liczba
punktów

Maksymalna
liczba
punktów

30

60

10

Uwagi

