
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera nr 1/2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie
                                                      Perlejewo 14

                                                              17-322 Perlejewo

Szanowni Państwo, 
w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr ………………………………………

1.  Oświadczam(-y),  że  posiadam(-y)  następujące  doświadczenie  w  realizacji
zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, w zakresie działań określonych w punkcie IV.2 ogłoszenia o naborze, w
przeciągu 8 lat do daty złożenia oferty/w okresie swojej dotychczasowej działalności1:
Proszę opisać dotychczasowe doświadczenia  Oferenta  w zakresie  realizacji  przedsięwzięć określonych powyżej  .  Proszę podać listę  nazw
zadań/inicjatyw/przedsięwzięć i każdej pozycji przyporządkować dane nt. okresu realizacji, celów, grup docelowych, działań/form wsparcia,
rezultatów, ewentualnie zawartych partnerstw, wartości (w części przypadającej na Oferenta) mając na uwadze szczegółowy opis kryterium
ogólnego określonego w punkcie VI.3 ogłoszenia o naborze.

2. Oświadczam(-y),  że zamierzam(-y) zaangażować następujące osoby, które wyraziły gotowość do
pełnienie funkcji personelu projektu: 
Proszę podać listę osób, które Oferent zamierza zaangażować do realizacji zadań w projekcie. Każdej z osób proszę przypisać rolę/zadania w
projekcie oraz opisać jej kwalifikacje i doświadczenie, szczególnie przydatne lub niezbędne na wskazanym stanowisku. Dodatkowo do oferty
proszę dołączyć CV tych osób. Proszę dostosować zapisy do kryterium określonego w punkcie VI.3 ogłoszenia o naborze.

3.  Oświadczam(-y),  że  zamierzam(-y)  wnieść  następujące  zasoby  rzeczowe  w  realizację  celu
partnerstwa:
Proszę wskazać jakie zasoby rzeczowe (np. meble, sprzęt komputerowy itp.) zamierzacie Państwo wnieść do projektu mając na uwadze zapisy
punktu VI.3 ogłoszenia o naborze.

4. Oświadczam(-y), że dysponuję(-emy) lub będę/będziemy dysponowa
 w okresie realizacji projektu lokalem dostosowanym do potrzeb i liczby odbiorców działań: 
Jeśli  na etapie realizacji  projektu będziecie Państwo dysponować lokalem do realizacji działań, proszę opisać ten lokal, podać lokalizację,
metraż, dostępność do komunikacji  publicznej, informację o stanie technicznym pomieszczeń,  liczbę pomieszczeń oddanych do dyspozycji
uczestników projektu, godziny i dni w jakich lokal będzie dostępny dla uczestników projektu i inne informacje, które Oferent uzna za ważne 
w kontekście  oceny lokalu.  Proszę wskazać na jakiej  podstawie będą Państwo mieli  prawo do dysponowania lokalem w trakcie  projektu  
i załączyć odpowiedni dokument to potwierdzający. Proszę odnieść się do kwestii dostępności lokalu dla osób z niepełnosprawnościami i opisać
bariery i trudności w dostępie do lokalu oraz przewidywane środki/działania zaradcze lub usprawnienia w tym zakresie mając na uwadze zapisy
punktu VI.3 ogłoszenia o naborze.
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 Niepotrzebne skreślić



5.  Przedstawiam(-y)  następującą  koncepcję  mojego/naszego  udziału  jako  partnera  w  realizacji
projektu, w tym wizję wdrażania proponowanych przeze mnie/przez nas działań:
Proszę opisać wizję realizacji Państwa działań w projekcie. Proszę dokonać lub oprzeć się na diagnozie problemów i potrzeb osób będących
grupą docelową projektu. Proszę podać dane liczbowe obrazujące skalę problemów/potrzeb tych osób. Proszę przedstawić propozycję działań
adekwatnych do opisanych problemów i wizję  realizacji  tych działań w projekcie.  Proszę dostosować zapisy do kryterium określonego w
punkcie VI.3. głoszenia o naborze.

6. Składam(-y) dodatkowe informacje, ważne w kontekście partnerstwa w projekcie (fakultatywnie): 
Proszę, używając max. 1000 wyrazów, podać informacje, które uważacie Państwo jeszcze za ważne w kontekście Państwa udziału w realizacji
projektu. 

……………………………………………………… ………………………………………………..      
              (pieczęć Oferenta)     (data i podpis osób reprezentujących Oferenta)


