
  
                                                 

                                                                                          
     

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA PARTNERA 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania                           
i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na 
kierunkach medycznych; Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-
004/17 „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących             
w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji 
medycznej.” 

 

I. INFORMACJA O PODMIOCIE 

Dane podmiotu 

1 Nazwa podmiotu  

2 Forma organizacyjna  

3 NIP  
4 REGON  

5 Adres siedziby  

6 Adres poczty elektronicznej  
7 Adres strony internetowej  
8 Osoba uprawniona do 

reprezentacji: imię i nazwisko, nr 
telefonu, adres poczty 
elektronicznej 

 

9 Dane osoby do kontaktu: imię i 
nazwisko, nr telefonu, adres poczty 
elektronicznej. 

 

10 Okres prowadzenia działalności 
(należy podać datę od kiedy 
prowadzona jest działalność 
lecznicza) w zakresie zgodnym z 
celem partnerstwa. 

 

 



  
                                                 
II. O ŚWIADCZENIA 

 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą                          

w Jeleniej Górze konkurs na wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji 
projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020; konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 „Realizacja 
programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego 
kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej., składam/y niniejszą 
ofertę na wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizację projektu 
oraz oświadczam/y, że: 
− zapoznałem(-am)/-liśmy się z regulaminem konkursu POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17           

i akceptuję/emy jego zapisy, 

− wyrażam/-y wolę aktywnego współdziałania z Liderem w tworzeniu projektu                           
i zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy partnerskiej  dotyczącej współpracy                        
w ramach projektu, 

- wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów 
przeprowadzenia procedury konkursu na wybór partnera zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r . o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1135 z późn.zm.), 
- nie podlegam/-y wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa                
w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), 
 - nie jestem/-śmy powiązani z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze             
w rozumieniu Załącznika I 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 (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)., 
- nie posiadam/-y zaległości w zakresie  należności publiczno-prawnych. 

 

III. OPIS OFERTY W ZAKRESIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYC H 

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego Partnera z celami partnerstwa 

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

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

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

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

..................................................................................................................................... (…)  

2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ) 

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

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

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

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

..................................................................................................................................... (…)  



  
                                                 
3. Propozycja działań merytorycznych realizowanych przez Partnera:   

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

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

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

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

..................................................................................................................................... (…)  

4. Posiadane doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze: 

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

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

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

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

..................................................................................................................................... (…)  

5. Inne informacje mogące mieć znaczenie dla przedstawienia wymaganych informacji lub 

doprecyzowania oferty potencjalnego Partnera: 

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

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

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

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

..................................................................................................................................... (…)  

 
Załączniki: 
1. ……………………….….. 
2. …………………………… 
3. ……………………….….. 
(…) 

 

 

 

 

 

................................................    ....................................................... 
miejscowość, data       podpis osoby upoważnionej 

 


