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Załącznik nr 1 
OFERTA 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu na Partnera – spoza sektora przedsiębiorstw do 

wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miasta Opatów”  

 

składam ofertę 

 
1.  Informacje o Oferencie:  
 

1 
Nazwa podmiotu 

 
 

2 
Forma organizacyjna (np. 

stowarzyszenie, wspólnota, itp.)  

3 NIP  

4 REGON  

5 
Adres siedziby  

6 
Adres do korespondencji, jeśli jest 

innych niż wskazano w pkt. 5  

7 Adres poczty elektronicznej  

8 
Adres strony internetowej (jeśli 

dotyczy)  

9 
Osoba/-y uprawniona/-e do 

reprezentacji: imię i nazwisko  

10 
Dane osoby do kontaktu: imię  

i nazwisko, nr telefonu, adres poczty 
elektronicznej  

 
2. Nazwa zadania Partnera1: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Wycena projektu Oferenta 

 
Proponuję kwotę całkowitą brutto przedsięwzięcia w wysokości:   
 
…………………………………     ……………………………..……………………………………………………………………. 
           (kwotowo2)     (słownie) 
 
w tym kwota dofinansowania3: 
 
…………………………………     ……………………………..……………………………………………………………………. 

                                                                 
1
 Tytuł ten będzie używany w Projekcie 

2
 Z dokładności do 2 miejsc po przecinku. 

3
 Dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. 
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           (kwotowo)     (słownie) 
 
w tym wkład własny: 
 
…………………………………     ……………………………..……………………………………………………………………. 
           (kwotowo)     (słownie) 
 
Do oferty, która dotyczy robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych Oferent dołącza 
szacunkowy kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zawierających poszczególne 
pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej szacunkowej ilości jednostek przedmiarowych 
(obmiarowych) robót i ich cen jednostkowych. W przypadku kiedy Beneficjent posiada kosztorys 
inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) należy załączyć 
dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów (np. oferty). Dokument ten 
dotyczy również projektów infrastrukturalnych w ramach, których kupowane jest wyposażenie 
nieujęte w kosztorysie.  
 
4. Oświadczenia 

 

Oświadczam, że: 

 informacje zawarte w ofercie i załącznikach do niej są zgodne ze stanem faktycznym  
i prawnym, 

 jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych lub złożenie 
fałszywych oświadczeń4, 

 zapoznałem się z Regulaminem otartego naboru i akceptuję jego zapisy, 

 jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, a w 
przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do zapewnienia 
trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu opisanych za pomocą 
wskaźników w okresie 5/3 lat od płatności końcowej zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Rady 
Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

 podmiot, który reprezentuje nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji  
w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu, 

 oświadczam, że wobec instytucji, którą reprezentuje nie otwarto postępowania 
likwidacyjnego, ani nie ogłoszono upadłości, w tym również nie oddalono wniosku  
o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów 
postępowania upadłościowego, 

 oświadczam, że nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu wyrażam/y wolę aktywnego udziału w tworzeniu założeń projektu, 

 przystąpię/my do negocjacji i podpisania porozumienia po zakończeniu niniejszej procedury, 

                                                                 
4
 Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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 wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów 
przeprowadzenia niniejszego naboru Partnerów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r .  
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U . 2016 r., poz. 922, z późn.zm.). 

 oświadczam, że posiadam (będę posiadał) środki finansowe na zabezpieczenie wkładu 
własnego do niniejszego projektu, 

 oświadczam, że wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były i nie są finansowane  
z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację 
projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone 
zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 
(wspólnotowych lub krajowych), 

Oświadczenie dotyczący kwalifikowalności podatku VAT: 

 oświadczam, że5: 
□ nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu 

podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach 
projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach 
projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 
odzyskanie lub odliczenie tego podatku; 

 

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika z 
następujących dokumentów: 
 
 

 
□ nie mam prawnej możliwość częściowego odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie 

kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację tej części poniesionego  
w ramach projektu podatku VAT. 
Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części 
poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub 
odliczenie tego podatku. 

□  nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu 
podatku VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w przyszłości wnioskować o refundację  
jakiejkolwiek części poniesionego w ramach projektu podatku VAT 

□  będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją 
działań objętych wnioskiem. 

  
5. Opis spełnienia wybranych kryteriów dopuszczających 

  
1. Czy miejsce realizacji projektu znajduje się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym  

w Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów na lata 2016-2023 Prosimy  

o podanie lokalizacji przedsięwzięcia: 

 

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

(dokładny adres/ ewentualnie numer ewidencyjny działki/działek) 
 
2.Czy Oferent jest uprawniony do złożenia oferty? (Prosimy właściwe zaznaczyć) 

□ spółdzielnia mieszkaniowa 

□ wspólnota mieszkaniowa 

                                                                 
5
 Właściwe zaznaczyć. 
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□ partner społeczny (stowarzyszenie, fundacja, itp.)  

□ instytucja kultury 

□ jednostka administracji rządowej 

□ jednostka samorządu terytorialnego 

□ inne spoza sektora przedsiębiorstw  

 
3. Czy projekt Oferenta wpisuje się cele projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatów”?6: 
□ 1 poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 
□ 2 poprawę bezpieczeństwa publicznego, 
□ 3 zwiększenie potencjału turystycznego, 
□ 4 zachowanie obiektów zabytkowych, 
□ 5 zwiększenie  potencjału  gospodarczego,  
□ 6 poprawę stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,  
□ 7 poprawę stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą.  

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

(krótkie uzasadnienie) 

 

Kryteria merytoryczne: 
  
 

Kryterium nr 1. W jaki sposób projekt Oferenta uwzględnia potrzeby osób  
z niepełnosprawnością? 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

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

..................................................................................................................................................... 
 
Kryterium nr 2. Czy inwestycja została zgłoszona na etapie przygotowania Programu 
Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów i jest w nim ujęta? 
□ TAK 
□ NIE 
 
Jeśli tak prosimy o podanie numeru strony Programu Rewitalizacji, gdzie inwestycja jest  
wymieniona? 
 
…………………………………………………………………………………

                                                                 
6
 Można zaznaczyć więcej niż jeden cel  
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Kryterium nr 3 Opis doświadczenia Oferenta przy realizacji projektów z dofinansowaniem 
zewnętrznym  
 

Wykaz projektów 
 

L.p. Beneficjent Tytuł Wartość 
inwestycji 

Okres realizacji Program/działanie Krótki opis projektu 

1. 
 
 
 

 
    

2. 
 
 
 

 
    

 
3. 
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Kryterium nr 4 Zorientowanie projektu na efektywne wykorzystanie energii 
Projekt uwzględnia rozwiązania OZE 
□ TAK 
□ NIE 
Jeśli uwzględnia to prosimy opisać w jaki sposób: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

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

..................................................................................................................................................... 
 
Kryterium nr 5 Wnioskowana kwota dofinansowania: 
 
…………………………………     ……………………………..……………………………………………………………………. 
           (kwotowo7)     (słownie) 
 
Kryterium nr 5. Wpływ projektu na obszar rewitalizowany: 
Projekt wpływa na: 
□ poprawę bezpieczeństwa publicznego  
Jeśli tak to prosimy o uzasadnienie: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

..................................................................................................................................................... 
 
□ zwiększenie potencjału turystycznego  
Jeśli tak to prosimy o uzasadnienie: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

..................................................................................................................................................... 
 
□ wpływ na zachowanie obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków) 
na obszarze rewitalizowanym 
Jeśli tak to prosimy o uzasadnienie: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

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

                                                                 
7
 Z dokładności do 2 miejsc po przecinku. 
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□ poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na rzecz przywrócenia  
i utrwalenia ładu przestrzennego, który podniesienie atrakcyjność rewitalizowanego obszaru  
 
Jeśli tak to prosimy o uzasadnienie: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

..................................................................................................................................................... 
 
Załączniki obligatoryjne, które należy dołączyć do oferty: 

1 Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną/ Dokument potwierdzający 
podstawę wyceny poszczególnych elementów. 

2 Załącznik nr 3 Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

3 Załącznik nr 4 Oświadczenie, że planowana inwestycja ma charakter nowej inwestycji i nie 
została rozpoczęta/nie zostanie rozpoczęta przed dniem złożenia przez Gminę Opatów 
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatów” (tj. 01.07.2017r.) 

4 Pełnomocnictwo do reprezentacji (jeśli dotyczy) i nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub innego ogólnie dostępnego Rejestru 

5 Statut Oferenta (jeśli dotyczy) 

 

 

 

...............................   ………………….……............................................................ 
miejscowość, data pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej lub czytelny 

podpis 

 
 


