
 
 

           Załącznik nr 1 

         do ogłoszenia o otwartym naborze  

Partnera do wspólnej realizacji projektu  

 

FORMULARZ OFERTOWY do projektu partnerskiego pn.:  

„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności                                   

w dziedzinie mechatroniki przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.” 

Pełna nazwa podmiotu branżowego  

 

Określenie formy prawnej 

podmiotu branżowego  
 

NIP/REGON 

 
 

Numer KRS  

lub innego właściwego rejestru 
 (w przypadku braku wskazać nie dotyczy) 

 

Adres siedziby podmiotu branżowego 

 

Adres e-mail 

 

Telefon kontaktowy 

 

Osoba uprawniona do reprezentacji 

podmiotu branżowego 
 

Osoba do kontaktu 

 

Dane kontaktowe osoby do kontaktu 
 

 

KRYTERIA FORMALNE – dokumenty, deklaracje, oświadczenia  

1. Deklaruję i oświadczam gotowość do współpracy z Liderem, na etapie składania wniosku,     

a także w trakcie projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum 

Umiejętności w dziedzinie mechatroniki przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

S.A.”. 

 

 

………………….., dnia ………………   .……….…………………… 
Miejscowość       Pieczęć i podpis Partnera 

 



 
2. Deklaruję i oświadczam gotowości podpisania listu intencyjnego lub zawarcia umowy 

partnerskiej, zawierającej  w szczególności uregulowania, o których mowa w art. 39 ust. 9 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 

 

 

………………….., dnia ………………   .……….…………………… 
Miejscowość       Pieczęć i podpis Partnera 

 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem  się ze szczegółowym opisem konkursu, w tym w szczególności 

regulaminem konkursu, wzorem listu intencyjnego dotyczącego partnerstwa, podstawowymi 

zasadami współpracy stron znajdującymi się pod adresem: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-

wnioskowanie  

 

 

 

………………….., dnia ………………   .……….…………………… 
Miejscowość       Pieczęć i podpis Partnera 

 

 

 
 

4. Niniejszym oświadczam, że ………………………………………………………………… ,

          (nazwa podmiotu/właściciel) 

który/ą reprezentuję nie  podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie,           

w szczególności na podstawie przepisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                        

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). 

 

 

………………….., dnia ………………   .……….…………………… 
Miejscowość       Pieczęć i podpis Partnera 

 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na upublicznienie informacji o wyborze 

…………………………… na Partnera w projekcie pn.: „Utworzenie i wsparcie 

funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki przy 

Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.”. 

 

 

 

 

………………….., dnia ………………   .……….…………………… 
Miejscowość       Pieczęć i podpis Partnera 

https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie
https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie


 
 

6. Statut oferenta, którego zakres działalności określony w statucie według stanu na 15 sierpnia 

2022 r., obejmuje dziedzinę mechatroniki oraz który prowadzi działalność statutową w tej 

dziedzinie*; 

 

Kryteria merytoryczne 
 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

7. Zakresu wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie 

odpowiednich zasobów ludzkich lub zasobów organizacyjnych lub technicznych (od 0 do 5 

pkt): 

 

 

  

 

8. Doświadczenie przy realizacji projektów o podobnym charakterze lub charakterze 

szkoleniowym, edukacyjnym (od 0 do 5 pkt): 

 

 

  

 

9. Zgodność działania Partnera z celami partnerstwa/projektu (od 0 do 5 pkt):  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
10. Wiedza i doświadczenie w dziedzinie mechatroniki (od 0 do 5 pkt):  

 

  

 

 

 

Pouczenie 

 

    W wypadku, gdy żądane we wniosku informacje nie zmieściły się w odpowiednich 

rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze 

wskazaniem uzupełnianej rubryki.  Pod dodaną do wniosku treścią należy złożyć podpis. 

 

Oświadczenia kandydata 

 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 

danych osobowych zawartych   w niniejszym wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji 

–  w celu obsługi administracyjnej związanej z otwartym naborem partnerów do wspólnej 

realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum 

Umiejętności w dziedzinie mechatroniki przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

S.A.”. 

 

 

 

…………..............                                              .………………………………………………………. 
              (data)                          (podpis pełnoletniego ucznia bądź rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE 

L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  

z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24., tel.: 76 727 74 70. 

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem email 

bartkowiak@lsse.eu  

3. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania 

informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



 
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji projektu pn.: „Utworzenie i 

wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki przy Legnickiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.”., a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą  

w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych 

nie będzie możliwe wzięcie udziału w projekcie pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego 

Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dokument należy przedłożyć jako załącznik do oferty. 


