Załącznik nr 2 do Regulaminu otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych

KARTA OCENY FORMALNEJ
oferty kandydata na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania
i realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, Oś
Priorytetowa VI, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa kandydata na partnera: ………………………………….………………………………..
(uzupełnić nazwę)

Data wpłynięcia oferty: …………………………….……………………………………………

OCENA FORMALNA

Czy załączono do oferty wymagane dokumenty? (TAK / NIE)*
wypełniony Formularz oferty wraz z deklaracją gotowości uczestnictwa w przygotowaniu projektu
partnerskiego — TAK / NIE
aktualna informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców lub aktualny
odpis z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego formę i charakter działalności prowadzonej
przez Podmiot wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Podmiotu — TAK / NIE
dokumenty potwierdzające status beneficjenta Poddziałania 6.2.2 RPO WP na lata 2014- 2020 (np.
statut Podmiotu) — TAK / NIE
pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu
(udzielonego zgodnie z dokumentem stanowiącym o podstawie działalności Podmiotu - np.
statutem) — TAK / NIE
sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat Podmiotu za ostatni rok,
lub uproszczone sprawozdanie finansowe — uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat
(w przypadku Podmiotów niezobowiązanych do sporządzenia dokumentów, o których mowa
w niniejszym punkcie) — TAK / NIE
oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz innych
należności wymaganych odrębnymi przepisami (np. PFRON) — TAK / NIE

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze 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. 2012 r. 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 (Dz. U. 2018 r. poz. 703 ze zm.) oraz podmioty powiązane
w rozumieniu Załącznika | do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu. — TAK / NIE
Czy oferta spełnia wymagane kryteria oceny formalnej? TAK / NIE
Czy oferta wymaga uzupełnienia? TAK / NIE
Czy oferta może zostać skierowana do oceny merytorycznej? TAK / NIE

Oceniający: …………………………………………………………….
(podpis, data)

*niepotrzebne skreślić w każdym punkcie karty oceny formalnej

