......................................................
(miejscowość i data)
..........................…….
(pieczęć podmiotu)

OFERTA
W RAMACH KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI
PROJEKTU pt. „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020,
OŚ PRIORYTETOWA I: NOWOCZESNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE 1.1: KLUCZOWA DLA REGIONU INFRASTRUKTURA
BADAWCZA, KONKURS NR RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18

I.

DANE PODMIOTU

1. Pełna nazwa podmiotu
…………………………………………………………………………………………….….…………………….……
…………………………………………………………………………………………….….…………………….……
2. Status prawny ………………………………………………….………………………...….…..…….……….
3. NIP ……………………………………………………………………………………………………………………..
4. REGON ……………………………………………………………………………………………………..………..
5. Data powstania ……….………………………………………………………………………………..………
6. Adres siedziby:
ulica: …………………………………………………………………………………………………………………..
nr domu ……………………………………………… nr lokalu ……………………………………………...
kod pocztowy ……………………………………….. miejscowość ……………………………………..
gmina ………………………… powiat ………………………… województwo ………………………
telefon …………………………… fax ………………………… e-mail ……………………………......….
7. 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. Misja, cele statutowe, charakterystyka działalności Podmiotu wraz z podaniem obszaru działania,
doświadczenia w realizacji podobnych działań.

2. Potencjał ludzki, techniczny i organizacyjny Podmiotu oraz informacja nt. rocznych obrotów za ostatni
zamknięty rok obrotowy.

III.

KONCEPCJA PROJEKTU I OPIS PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ

1.

Proszę przedstawić koncepcję realizacji Projektu, proponowany wkład oferenta w realizację celu
partnerstwa (w tym wkład ludzki, techniczny, organizacyjny i finansowy i/lub niefinansowy).

IV. DOŚWIADCZENIE OFERENTA W PODOBNEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Doświadczenie oferenta w podobnej działalności, w tym: opis doświadczenia i kwalifikacji kadry
w zakresie działalności założonej w projekcie.

2. Doświadczenie w zakresie projektu/-ów zrealizowanego/-ych w ostatnich 3 latach dot. wykorzystania
mikroskopii elektronowej lub sił atomowych lub rentgenowskiej do prac badawczo-rozwojowych
ukierunkowanych na komercyjny produkt lub rozwiązanie.

3. Deklaracja wniesienia wkładu finansowego i/lub niefinansowego do projektu wraz z podaniem wartości
wkładu (netto/brutto).

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Pieczęć podmiotu

Podpis osoby/-ób upoważnionej/-ych

Do niniejszej oferty przedkładam następujące załączniki (oryginały / uwierzytelnione kopie):
1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert);
2. Oświadczenie o nie podleganiu 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. 2017 poz. 2077 z późn. zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r.
poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);
3. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności
wymaganych odrębnymi przepisami;

4. Oświadczenie potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie
skazana

za

przestępstwa

określone

w

art.

229

lub

art.

230a

ustawy

z

dnia

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
5. Oświadczenie o gotowości wniesienia wkładu własnego

zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentach programowych;
6. Rekomendacje wytwórcy aparatury mikroskopowej potwierdzające kompetencje w obszarze
mikroskopii;
7. Zarys planu prac badawczo-rozwojowych oferenta z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej lub sił
atomowych lub rentgenowskiej, który zamierza realizować w ramach partnerstwa po stworzeniu CMBMSPIN-Lab;
8. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (proszę podać jakie).*

*

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Miejscowość, data

Podpis osoby/-ób upoważnionej/-ych

Niepotrzebne skreślić

