REGULAMIN
WYBORU PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
do projektu pn.: „Projekt partnerski Lion - budowa instalacji służących do wytwarzania
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie
województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii
Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł
wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej,
w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej (dalej zwanego Projektem).
1. Podstawa prawna
Lion Energy Group Sp. z o.o. – Partner Wiodący Projektu (który sprawował będzie również
rolę Wnioskodawcy i Lidera Projektu) zwany dalej Liderem, informuje, że 8 sierpnia 2018 r.
ogłasza otwarty nabór partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych
do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Projekt
partnerski Lion - budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa
lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi
Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu
I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł
wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej,
w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.
2. Opis projektu
Rzeczowa realizacja Projektu nastąpi pod warunkiem przyznania dla Projektu dofinansowania
w ramach przedmiotowego konkursu. Partnerzy oraz Lider Projektu przyjmują do
wiadomości, że decyzje w zakresie przyznania i wypłacenia dofinansowania, są podejmowane
przez odpowiednią dla danego programu instytucję pośredniczącą. W związku z powyższym
nie ma gwarancji, że dotacja na realizację zostanie przyznana i wypłacona.
Partnerzy oraz Lider Projektu przyjmuje do wiadomości, że pozytywna realizacja Projektu
(w tym złożenie wniosku o dofinansowanie) uzależnione jest od jakości współpracy
wszystkich Partnerów i Lidera Projektu pozwalającej na spełnienie kryteriów konkursowych,
o których mowa w pkt. 4. Brak współpracy umożliwiającej poprawne opracowanie wniosku
o dofinansowanie i/lub realizację Projektu przez choćby jednego z Partnerów może
skutkować brakiem możliwości realizacji całego Projektu. Partnerom ani Liderowi Projektu
nie przysługują w takiej sytuacji żadne roszczenia wobec siebie nawzajem ani wobec firmy
wspierającej opracowanie wniosku dotacyjnego (Resulto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
Mając powyższe na uwadze składane deklaracje Partnerstwa należy czynić
odpowiedzialnie i z należytym poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy.
Celem projektu jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach
i gruntach należących do Partnerów Projektu w celu zwiększenia wykorzystania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.

Realizacja projektu przyczyniać się będzie także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
do atmosfery, w szczególności CO2.
Projekt będzie przedsięwzięciem polegającym na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej
w celu produkcji energii elektrycznej. Projektem objęta będzie budowa systemów
fotowoltaicznych, w tym zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury
służącej przyłączeniu źródła, w tym przyłączenia do sieci energetycznej.
Typy instytucji z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu:
a) przedsiębiorcy, spełniający warunki naboru wymienionego powyżej,
w szczególności posiadający status mikro małego przedsiębiorstwa.
b) dla których miejscem realizacji inwestycji jest teren Powiatu Wschowa
Uwaga! Wyżej wymienioną listę zawęża się tylko do podmiotów spoza sektora finansów
publicznych.
Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 3.1.1. (wyciąg):
3. a) budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,
4. b) Minimalna moc instalacji w ramach projektu wynosi: 0,01 MWe/MWth dla
instalacji wykorzystujących energię słoneczną;
5.
3. Okres realizacji projektu.
Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Informacje dla potencjalnych partnerów.
Definicja partnerstwa oraz wszelkie informacje o wsparciu finansowym w ramach Projektu
znaleźć można w Regulaminie konkursu nr Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/18 (link
http://rpo.lubuskie.pl/-/oglasza-konkurs-nr-rplb-03-01-00-iz-00-08-k01-18-w-ramachregionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-3-gospodarkaniskoemisyjn) W przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu
zawierana jest z Liderem Projektu. Lider Projektu odpowiedzialny jest za przygotowanie
kompletnej dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu. Partner
współuczestniczy w realizacji projektu w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie
i umowie partnerskiej. Partner wiodący i pozostali partnerzy związani będą umową
partnerską.
Umowa o partnerstwie określi w szczególności odpowiedzialność Lidera i Partnera, w tym
również wobec osób trzecich za działania lub zaniechania wynikające z realizacji Umowy,
zasady wspólnego zarządzania Projektem oraz sposób przekazywania dofinansowania na
pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów Projektu, umożliwiający
określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów.
Porozumienie lub umowa o partnerstwie sprecyzuje, które wydatki będą ponoszone przez
Partnera oraz określi jego zadania. Zadania powierzone Partnerowi będą wynikać z jego
zasobów organizacyjnych, ludzkich, technicznych i finansowych.

Lider ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej za działania Partnera
Projektu lub jednostki upoważnionej do ponoszenia wydatków w ramach Projektu.
Podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Zarządzającą jest wyłącznie Lider.
Wszelkie wynikające z Umowy uprawnienia i zobowiązania Lidera stosuje się odpowiednio
do Partnerów, którzy w stosunku do Instytucji Zarządzającej wykonują je za pośrednictwem
Lidera. Lider jest zobowiązany do utrzymania celów Projektu oraz terminowej realizacji
zadań przez wszystkich Partnerów Projektu, w tym za terminowe rozliczanie Projektu.
Poziom dofinansowania, o który planuje aplikować Lider Projektu i tym samym poziom
dofinansowania, który po przyznaniu dofinansowania dostępny będzie dla Partnerów
określony został wyżej przywołanym regulaminem konkursu na poziomie maksimum 85%.
Ostateczny poziom dofinansowania, o który Lider Projektu będzie aplikował, ustalony
zostanie w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej (po wyborze Partnerów).
Najbardziej prawdopodobny poziom dofinansowania wyniesie pomiędzy 63% - 65%
wartości kosztów kwalifikowanych (tj. wartości zbliżonej do kosztów inwestycyjnych
netto Partnerów bez podatku VAT).
5. Cel partnerstwa i zasady współpracy
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu. Przy czym partner może
uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie opisanych poniżej.
Lion Energy Group Sp. z o. o. przewiduje pozyskanie co najmniej pięciu partnerów, dla
których zaplanowane zostanie utworzenie instalacji służących do wytwarzania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej o łącznej mocy nie
więcej niż 2,0 MWe/MWth. Wobec ewentualnego niespełnienia niniejszych przewidywań
Projekt może nie będzie mógł być zrealizowany. Maksymalną liczbę partnerów określono na
trzydzieści, przy czym Lider Projektu może ograniczyć tę liczbę jeżeli zbyt duża liczba
partnerów miałaby spowodować nadmierne trudności organizacyjne uniemożliwiające
skuteczne złożenie wniosku.
Wobec pozytywnej oceny Wniosku o dofinansowanie Projektu i przyznania dotacji
każdy z Partnerów uzyska możliwość budowy (zdefiniowanej w Projekcie) własnej
instalacji fotowoltaicznej z dofinansowaniem.
Lider Projektu za nadzór nad projektem, przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz
energetycznych poszczególnych partnerów oraz złożenia wniosku i jego rozliczenie pobierze
jednorazową opłatę od każdego Partnera w wysokości:
• do 50kW: 250 zł + VAT
• 50-100kW: 200 zł + VAT,
• 100-200kW: 150 zł + VAT,
• powyżej 200kW: 100 zł + VAT,
za zamontowany każdy kW instalacji fotowoltaicznej u Partnera. Niniejsza opłata będzie
pobrana tylko w przypadku uzyskania dotacji.
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6. Do zadań Partnera należało będzie:
promocja i informacja o projekcie zgodnie z wytycznymi UE,
przekazanie Partnerowi Wiodącemu posiadanych dokumentów i opracowań niezbędnych
do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie,
niezwłoczne informowanie Partnera Wiodącego o wszelkich zagrożeniach
w przygotowaniu, bądź realizacji Projektu, w tym: pisemnego informowania Lidera
w terminie do 2 dni od daty powzięcia przez Partnera informacji, w zakresie:
a) uzyskania przez Partnera lub każdy inny podmiot zaangażowany w Projekt
(zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej) oraz wykorzystujący do działalności
opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie
realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym,
prawnej możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT,
b) każdej zmiany statusu Beneficjenta i Partnera,
c) zmian mogących powodować zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT
w Projekcie;
d) o złożeniu do Sądu wniosków o ogłoszenie upadłości Beneficjenta i/lub Partnera
przez jego wierzycieli;
e) o toczącym się wobec Beneficjenta i/lub Partnera jakimkolwiek postępowaniu
egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności,
pomoc i wsparcie dla Partnera Wiodącego w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej
w szczególności w opracowaniu studium wykonalności dla zakresu zadań Partnera oraz
udostępnienie zakresu informacji dotyczących Partnera, w szczególności udostępnienie
danych finansowych umożliwiających ocenę trwałości funkcjonowania każdego
z Partnerów wraz z Projektem.
finansowanie Projektu w części dotyczącej jego przygotowania (2000 zł + VAT1), działań
wspólnych oraz budowy instalacji własnej partnera, w tym wykazanie źródeł
finansowania zgodnie z regulaminem konkursu (Zapewnienie wkładu finansowego
w wysokości nie mniejszej niż 35% wartości kosztów kwalifikowalnych całości projektu
oraz 100% kosztów niekwalifikowalnych w części dotyczącej Partnera projektu),
zapewnienie płynności finansowej w realizowanym Projekcie, w części dotyczącej zadań
powierzonych Partnerowi,
Realizacja zadań wskazanych w swoim zakresie zgodnie z dokumentacją aplikacyjną
(w szczególności budowa zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej). Przekazywanie
Partnerowi Wiodącemu na każde jego wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat
realizacji zadania, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich kopii
poświadczonych za zgodność w terminie przez niego wskazanym.
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej wydatków Projektu,
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z Projektem,
zarówno w okresie realizacji, jak i trwałości Projektu.
Zachowanie statusu MSP, co najmniej do daty podpisania umowy o dofinansowanie
Projektu oraz terminowe i pełne regulowanie wszystkich obciążeń socjalnych
i skarbowych obciążających Partnera co najmniej do czasu pełnego rozliczenia Projektu.

Ewentualne odrzucenie oferty partnerskiej przez Lidera Projektu skutkuje zwrotem wniesionych przez oferenta
środków przeznaczonych na finansowanie Projektu w części dotyczącej jego przygotowania,

10) Zobowiązuje się poddać kontrolom oraz audytom, w tym wszelkim kontrolom
określonym w ustawie wdrożeniowej oraz Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 44 lit.
f na zasadach tam określonych, w zakresie, w jakim dotyczą one kontroli realizacji
Projektu.
11) Zobowiązuje się poinformować Instytucję Zarządzającą, o nieprawidłowościach
w realizacji projektu, które wystąpiły wskutek potwierdzonego prawomocnym wyrokiem
sądowym popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, Partnera lub podmiot
upoważniony do dokonywania wydatków w Projekcie, albo osobę uprawnioną do
dokonywania
w
ramach
Projektu
czynności
w
imieniu
Beneficjenta.
7. Do zadań partnera wiodącego (Lidera Projektu) należało będzie:
1) koordynacja działań własnych, działań partnerów oraz współpracujących podmiotów
celem pozyskania dofinansowania i realizacji projektu,
2) przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami,
3) podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w imieniu Partnerów i na ich rzecz,
4) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach
określonych w umowie o partnerstwie,
5) rozliczenie finansowe i rzeczowe Projektu,
6) reprezentowanie Partnerów przed IZ RPO-L2020,
7) monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działań projektu, w tym również w części
realizowanej przez Partnerów,
8) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz IZ RPO-L2020,
9) wsparcie partnerów w:
a. opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zakup i montaż
instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji
i pozwoleń umożliwiających ich realizację,
10) promocja i informacja o projekcie zgodnie z wytycznymi UE,
11) niezwłoczne informowanie Partnerów o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu bądź
realizacji Projektu,
12) finansowanie projektu w części dotyczącej jego przygotowania (4000 zł + VAT), działań
wspólnych,
13) monitoring zrealizowanego zakresu Projektu,
14) realizacja zadań związanych z udzieleniem pomocy publicznej (udostępnianie miejsca
i biura realizacji projektu do kontroli przez uprawnione instytucje oraz realizacja
obowiązku sprawozdawczego związanego z uzyskanym dofinansowaniem),
15) wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację działań dot. partnerstwa i zapewnienie im
stosownego zastępstwa na wypadek gdyby wskazane osoby były niedostępne np.
z powodu urlopu, zwolnienia itp.
16) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zakup i montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii (w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2018 r.) wraz
z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ich realizację (w
nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2018 r.) i niezwłoczne dostarczenie
przedmiotowych dokumentów do siedziby Resulto w wersji papierowej i elektronicznej
potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

17) ponoszenie wydatków na realizację zadań w ramach Projektu na warunkach określonych
w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego-2020,
Szczegółowe obowiązki Lidera projektu zostaną określone w umowie partnerskiej.
8. Wymagania dotyczące partnerów oraz kryteria wyboru partnera(ów)
Lion Energy Group Sp. z o. o. – (Partner Wiodący, Lider Projektu) informuje, że podmioty
pragnące zawrzeć partnerstwo powinny wykazać spełnianie następujących warunków
określonych przez Partnera Wiodącego dla Partnerów, stanowiących jednocześnie kryteria
wyboru dotyczące Partnera(ów):
1) Spełnianie definicji partnera zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217). Zgodnie z powyższym
partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej
"projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie
o partnerstwie.
2) Podmiot zgłaszający chęć udziału w projekcie partnerskim winien należeć do jednego
z typów instytucji z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji Projektu
wymienionych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
3) O uczestnictwo w Projekcie nie mogą ubiegać się Podmioty:
a) którzy zostali wykluczeni na podstawie art. 207 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
b) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
c) spełniający przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji,
w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (Dz. Urz.
UE L 187/1 z 26.6.2014 r.),
d) będący w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod
zarządem komisarycznym,
e) wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art.5
ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.
U. 2016, poz. 1870 ze zm.), w przypadku skazania za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art.10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 769),
f) którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a Ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).
4) Partner ani Partner wiodący nie ma prawa aplikowania o dofinansowanie (z innych
źródeł preferencyjnych) wydatków przeznaczonych na pokrycie tych samych

kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których Partner ubiega się o pomoc
w ramach niniejszego partnerstwa.
5) Partner ani Partner wiodący nie ma prawa w ramach konkursu Nr RPLB.03.01.00IZ.00-08-K01/18 złożyć innego wniosku o dofinasowanie niż składany w ramach
Projektu.
6) Zagwarantowanie zabezpieczenia środków/ źródeł finansowania projektu na pokrycie
wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych np.
umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym
przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków.
7) Udzielenie zgody na instalację systemów do produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki
na nieruchomościach (będących w dyspozycji Partnera) o mocy od 10 kW do 500 kW
(i docelowo udostępnienie nieruchomości do realizacji Projektu).
8) Posiadanie tytułu prawnego i/lub zgody właścicieli nieruchomości do dysponowania
nieruchomościami na cele realizacji projektu, na których powstanie infrastruktura
w ramach projektu,
9) Niezaleganie z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego, w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie
o niezaleganiu z płatnościami na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu
skarbowego,
10) Utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu (przedstawienie
proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości projektu zgodnie
z wytycznymi UE w tym zakresie).

1)
2)
3)

4)

5)

9. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg.
wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec
partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
Oferty złożone w sposób niekompletny ze względów formalnych podlegać będą
uzupełnieniu przez potencjalnego Partnera; Oferty istotnie niekompletne zostaną
odrzucone przez Partnera Wiodącego.
Oferta oraz wszystkie niezbędne załączniki składane w ramach konkursu powinny być
podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego
ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów
prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty),
Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej
podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis
nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie
spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu na adres: Lion
Energy Group Sp. z o.o. ul. Geodetów 1, kod pocztowy 64 -100, Miejscowość: Leszno
lub drogą poczty elektronicznej na adres biuro@lioneg.pl2 z adnotacją: „KONKURS

W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną rekomendujemy przesłanie dokumentów zarówno
w wersji podpisanej i zeskanowanej jak i w wersji edytowalnej co usprawni pracę nad przygotowaniem wniosku
dotacyjnego.
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NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego
przygotowania i realizacji projektu pn.: „Projekt partnerski Lion - budowa instalacji
służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem
energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego”.
5) Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2018 r. O terminowym
złożeniu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po tym
terminie nie będą rozpatrywane,
6) Otwarcie złożonych ofert nastąpi, nie później niż, w dniu 03.09.2018 r., w siedzibie
Lidera Projektu.
7) Dokumenty konieczne do przedłożenia wraz z ofertą – zgodnie z informacją zawartą
w formularzu oferty.
10. Procedura konkursowa
1) Informacje o konkursie umieszczone są na stronie internetowej www.lioneg.pl
2) Partnerzy zostaną wybrani przez Zarząd Lidera Projektu,
3) Zarząd (lub osoby przez niego wskazane) weryfikuje oferty złożone przez oferentów pod
względem formalnym i merytorycznym i decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu oferty,
7) Na partnerów wybrane zostaną podmioty, które spełnią wszystkie wymogi i kryteria
o których mowa w pkt. 8, w tym wniosą wkład finansowy o którym mowa w pkt. 6
podpunkt 5. (rachunek bankowy firmy doradczej opracowującej wniosek dotacyjny 10
1300 0000 2076 7145 6197 0001, dane firmy: Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław). Dokonane wpłaty zostaną potwierdzone fakturami VAT.
8) Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku
postępowania konkursowego w terminie 14 dni od daty jego zakończenia,
9) Informacja o podmiotach, które zostaną wyłonione na Partnera w wyniku rozstrzygnięcia
konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej http://lioneg.pl/.
10) Z partnerami wyłonionymi w toku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa
partnerska, w celu wspólnej realizacji Projektu.
11. Procedura odwoławcza
Decyzja Lion Energy Group Sp. z o.o. jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden
środek odwoławczy.

12. Postanowienia końcowe
1) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji projektu,
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz
unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn,
2) Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym
oferentem w przypadku:
a) niezłożenia wniosku o dofinansowanie Projektu
b) nieuzyskania dofinansowania na realizację Projektu w terminie do 31.06.2019 r.

13. Osoby upoważnione do kontaktu
Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszego konkursu należy wyjaśniać telefonicznie
z Resulto sp. z o.o. lub z biurem Lidera tel. 665-569-526 lub kierując zapytanie droga
elektroniczną na adres mailowy biuro@lioneg.pl.
14. Załączniki do regulaminu
a. Formularz oferty

