
 

Załącznik nr 2. 

 

do ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów 

publicznych do wspólnej realizacji projektu 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

Otwarty konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej 
realizacji projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu 

standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”  
 

CZĘŚĆ I – INFORMACJA O PODMIOCIE  (wypełnia Oferent) 

1. Nazwa podmiotu: 

2. Forma organizacyjna: 

3. NIP: 

4. Numer KRS lub innego właściwego rejestru: 

5. Regon: 

6. Adres siedziby 

6.1.Województwo: 

6.2 Miejscowość: 

6.3 Ulica: 

6.4 Numer domu: 

6.5 Numer lokalu: 

6.6 Kod pocztowy: 

6.7 Adres poczty elektronicznej: 

6.8 Adres strony internetowej: 

7. Osoba uprawniona do reprezentacji 

7.1 Imię: 

7.2 Nazwisko: 

7.3 Numer telefonu: 

7.4 Adres poczty elektronicznej: 

8. Osoba do kontaktów roboczych 

8.1 Imię: 

8.2 Nazwisko: 

8.3 Numer telefonu: 

8.4 Adres poczty elektronicznej: 

8.5 Numer faksu: 
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CZĘŚĆ II – KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA  (wypełnia 

Zamawiający) 

  PUNKTACJA  
(zakres 0–5) 

UWAGI 

1. Zgodność misji/profilu działalności Partnera 
z celami partnerstwa (propagowanie idei jakości 
w ochronie zdrowia i systemu akredytacji 
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej) 

  

2. Doświadczenie w realizacji ogólnopolskich 
konferencji dla lekarzy rodzinnych i innych osób 
pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej 

  

3. Doświadczenie w realizacji szkoleń i warsztatów 
dla lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących 
w podstawowej opiece zdrowotnej 

  

4 Publikacje w pismach branżowych z zakresu: 
zagadnień organizacji medycyny rodzinnej 
i podstawowej opieki medycznej w Polsce, w tym 
w szczególności zagadnień poprawy jakości 
w ochronie zdrowia oraz metod oceny jakości, 
w tym systemu akredytacji  

  

5. Dysponowanie kadrą merytoryczną mającą 
doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń 
i programów poprawy jakości w ochronie zdrowia 

  

6. Dysponowanie kadrą mającą doświadczenie 
w organizowaniu konferencji i kongresów dla 
co najmniej 500 osób oraz warsztatów 
szkoleniowych  

  

7. Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji 
co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w zakresie zbieżnym 
z założeniami Projektu (skierowanego do lekarzy 
rodzinnych). 

  

8. Propozycja wkładu Partnera w realizację projektu 
i utrzymanie jego trwałości – przedstawienie 
proponowanych rozwiązań w zakresie 
utrzymania trwałości działań podejmowanych 
w ramach Projektu, po zakończeniu 
finansowania ze środków UE  
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CZĘŚĆ III – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNENIE ww. KRYTERIÓW (dołącza 

Oferent) 

Na potwierdzenie ww. wymagań do oferty dołączam następujące dokumenty: 

1. Aktualny wypis z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub inny równoważny dokument 
potwierdzający formę prawną i organizacyjną  

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS.  

3. Dokument potwierdzający zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa. 

4. Wykaz i dokumenty poświadczające realizacje zadań wymienionych w punktach 2–3 II części 
formularza oferty.  

5. Wykaz i kserokopie publikacji z zakresów wymienionych w punkcie 4 II części formularza.  

6. Wykaz osób, o których mowa w punktach 5–6 II części formularza oferty wraz z informacjami 
o ich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zadaniami, jakie mogą realizować w projekcie. 

7. Wykaz i dokumenty potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie zbieżnym z założeniami Projektu. 

8. Propozycję – opis wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości – 
przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań 
podejmowanych w ramach projektu, po zakończeniu finansowania ze środków UE. 
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CZĘŚĆ IV – OŚWIADCZENIA (wypełnia Oferent) 

1. Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
      przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie projektu, 

e) nie podlegamy wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4–6 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i nie wnosimy do niego żadnych uwag. 

3. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, iż nie będziemy zlecali wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia 
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

5. Oświadczam, iż jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają nam 
podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


