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Informacja dotycząca wyboru partnera

W związku z zakończeniem procedury wyboru partnera w celu wspólnej realizacji 
projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.2 „Działania na 
rzecz równowagi praca - życie” zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Gminy Choroszcz z dnia 
21 sierpnia 2015 r. informuję, iż:

1. Wpłynęły 2 oferty na partnera:

- oferta nr 1: złożona przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji 
Europejskiej ul. Warszawska 44/1,15-077 Białystok

- oferta nr 2: złożona przez Przedszkole Niepubliczne Kraina Dziecka Opieka Dzienna 
nad Dziećmi Agnieszka Sobolewska ul. Jodłowa 3,16-001 Ignatki- Osiedle

2. Komisja do rozstrzygnięcia otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu 
w ramach Działania 2.2 RPOWP przeprowadziła ocenę ofert w następujących etapach:
I. Ocena formalna - otwarcie ofert i sprawdzenie ich kompletności,
II. Ocena merytoryczna - analiza merytoryczna zawartości ofert zgodnie z kryteriami 
wskazanymi w Ogłoszeniu o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 
Działania 2.2 RPOWP.

W toku oceny formalnej Komisja stwierdziła, że:

Oferta nr 1: złożona przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji 
Europejskiej ul. Warszawska 44/1,15-077 Białystok nie przedłożyło komplet wymaganych 
dokumentów tj:
1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające statut prawny podmiotu i umocowanie osób go 
reprezentuj ący ch;
2. aktualny statut podmiotu;
3. dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (za ostatni zamknięty okres 
rozliczeniowy):
- sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów 
sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 
29 września 1994r.) lub
- uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i 
strat (w przypadku partnerów niezobligowanych do sporządzania dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1).
W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje 
sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni 
zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast dokumentów, o których mowa w tirecie 1 -2 powinien 
złożyć bilans otwarcia,
4. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 
publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów;
5. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy będą



podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i 
odpisem z odpowiedniego rejestru/ewidencji).

Oferta nr 2: złożona przez Przedszkole Niepubliczne Kraina Dziecka Opieka Dzienna nad 
Dziećmi Agnieszka Sobolewska ul. Jodłowa 3,16-001 Ignatki- Osiedle przedłożyła komplet 
wymaganych dokumentów.

W związku z powyższym Komisja dopuściła do oceny merytorycznej tylko ofertę nr 2 złożoną 
przez Przedszkole Niepubliczne Kraina Dziecka Opieka Dzienna nad Dziećmi Agnieszka 
Sobolewska ul. Jodłowa 3,16-001 Ignatki- Osiedle i stwierdziła zgodność oferty nr 2 z 
kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w 
ramach Działania 2.2 RPOWP.

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta nr 2 złożona przez Przedszkole Niepubliczne Kraina 
Dziecka Opieka Dzienna nad Dziećmi Agnieszka Sobolewska ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki - 
Osiedle - uzyskała 20 punktów na 20 możliwych.

3. Decyzją Komisji Gminy Choroszcz w wyniku przeprowadzonego postępowania (na podstawie 
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Dz. U. 2014 poz. 1146) została 
wybrana oferta nr 2 złożona przez: Przedszkole Niepubliczne Kraina Dziecka Opieka 
Dzienna nad Dziećmi Agnieszka Sobolewska ul. Jodłowa 3,16-001 Ignatki- Osiedle.

Z poważaniem 
B U R M I S T R Z

mgr inż. fański

Sprawę prowadzi Wojciech Dobrzycki tel. 85 713 22 02

otrzymują:
1. a/a
2. wg. rozdzielnika


