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Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie procedury wyboru Partnerów 10. Forum Rozwoju Mazowsza 

FORMULARZ B, CZĘŚĆ 1 

ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI WŁASNEJ DEBATY  

(wypełnić jedynie jeśli podmiot chce zgłosić własną propozycję debaty z udziałem zaproszonych przez siebie 

ekspertów, w innej sytuacji – pominąć) 

Informacje dotyczące podmiotu aspirującego: 

PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI/ ORGANIZACJI/ FIRMY (wpisać poniżej) 

 

 

Osoba do kontaktów (która będzie obsługiwało to zgłoszenie):  

Imię i nazwisko: 
 

 

Stanowisko: 
 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 
w godzinach: 

 

Adres e-mail: 
 

 

 

Oświadczamy, że mamy świadomość, że przesłanie propozycji debat/-y i/lub ekspertów nie jest 

jednoznaczne z włączeniem ich do agendy 10FRM oraz, że decyzję dotyczącą programu 10FRM 

podejmuje wyłącznie Organizator. 
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PROPOZYCJA TEMATU DEBATY ( wpisać w wierszu poniżej) 

 

 

 

 

DLACZEGO WARTO 
UWZGLĘDNIĆ TEN TEMAT 
W AGENDZIE 10FRM?  

(prosimy wpisać w kolumnie 
obok) 

krótkie uzasadnienie 

DLACZEGO WŁAŚNIE  
MY ZGŁASZAMY TEN 
TEMAT? (wpisać obok) 

krótkie uzasadnienie 

PODCZAS DEBATY CHCEMY 
PORUSZYĆ ZAGADNIENIA 
SZCZEGÓŁOWE (wpisać obok) 

prosimy wymienić 

PROPONUJEMY,  
ABY DEBATĘ 
MODEROWAŁA/ 
MODEROWAŁ?  
(wpisać obok) 

imię, nazwisko,  

stanowisko/funkcja, 

specjalizacja 

 firma/ instytucja/ organizacja 

PROPONUJEMY,  
ABY W DEBACIE WZIĘLI 
UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY 
EKSPERCI  
(wpisać obok) 

imię, nazwisko,  

stanowisko/funkcja, 

specjalizacja  

firma/ instytucja/ organizacja 

 

 

 

 

JAKO ZGŁASZAJĄCY 
MOŻEMY ZAPEWNIĆ 
UDZIAŁ NASTĘPUJĄCYCH 
EKSPERTÓW (wpisać obok) 

Wskazać które z powyższych 
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PROMOCJA DEBAT Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW 

 

Jeśli zgłoszona przez nas propozycja debaty zostanie zaakceptowana  ZAPROSIMY NA 

WIDOWNIĘ W CZASIE JEJ TRWANIA ……………….. (prosimy wpisać liczbę) OSÓB W 

CHARAKTERZE SŁUCHACZY. Dokonają oni samodzielnej rejestracji za pomocą 

udostępnionego przez Organizatora systemu rezerwacyjnego i będą rekrutowali się z 

następujących grup (prosimy zaznaczyć właściwe): 

Określenie typu uczestników, których zaprosimy na 10FRM  

□ przedsiębiorcy 

□ instytucje naukowe 

□ przedstawiciele instytucji samorządowych 

□ przedstawiciele organizacji pozarządowych 

□ odbiorcy produktów/ usług (prosimy doprecyzować grupę) ………………… 

□ inni (jacy? prosimy wpisać) …………………………………. 

Informacje o 10FRM (dostarczone przez Organizatora) oraz naszej debacie OPUBLIKUJEMY 
NA STRONIE/-ACH INTERNETOWEJ/-YCH: …………………………………………… (adres lub adresy 

stron). Materiał zostanie umieszczony na stronie/ stronach w terminie max. 3 dni roboczych 
od daty jego przesłania mailem. 

Prosimy zaznaczyć 1 właściwe: 

□ ZAMIEŚCIMY BANER PROMUJĄCY NASZĄ DEBATĘ (dostarczony przez Organizatora) 

wraz z przekierowaniem do strony www.forumrozwojumazowsza.eu na stronie/-ach 

internetowej/-ych wskazanych powyżej. Zostanie on umieszczony w terminie max. 3 dni 

roboczych od jego przesłania drogą mailową oraz pozostanie tam nie krócej niż  do 

18.10.2019 r.  

□ ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH NIE MAMY MOŻLIWOŚCI UMIESZCZENIA BANNERA  

z przekierowaniem do strony 10FRM na naszej stronie. W zamian proponujemy inne, 

dodatkowe działania promocyjne związane z popularyzacją Wydarzenia ……………….. (prosimy 

wpisać). 

Informacje o 10FRM oraz naszej debacie  OPUBLIKUJEMY W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH (prosimy wybrać, zaznaczyć i uzupełnić właściwe): 

□ Facebook ……………………. (jaka nazwa Fanpage?) 

□ LinkedIn ……………………. (wpisać nazwę) 

□ Twitter ……………………….. (wpisać nazwę) 

http://www.forumrozwojumazowsza.eu/
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□ inne (jakie?) ………………………………………………… 

Prześlemy do Organizatora wykaz linków do umieszczonych materiałów oraz zrzuty ekranu 
dokumentujące publikację każdego materiału. 

PRZEPROWADZIMY MAILINGI z informacją o 10FRM oraz naszej debacie do naszych 
klientów, interesariuszy, partnerów biznesowych itp. Odbiorcami mailingu będą (prosimy 

zaznaczyć  
i uzupełnić  poniżej) 

□ przedsiębiorcy 

□ instytucje naukowe 

□ przedstawiciele instytucji samorządowych 

□ przedstawiciele organizacji pozarządowych 

□ odbiorcy produktów/ usług (prosimy doprecyzować grupę) ………………… 

□ inni (jacy? prosimy wpisać) …………………………………. 

Przybliżona liczba odbiorców ………………… (prosimy wpisać) 

Proponowana liczba mailingów …………………………… (prosimy wpisać) 

Proponowane terminy realizacji …………………… (prosimy wpisać) 

 

 

OŚWIADCZENIA PODMIOTU ASPIRUJĄCEGO 

 

Oświadczamy, że: 

1. dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania 
przedmiotu umowy partnerskiej; 

2. w przypadku akceptacji naszego zgłoszenia przez Organizatora zobowiązujemy się  
do realizacji uzgodnionych zadań (oznacza to również przekazywanie, publikowanie, 
udostępnianie, dostarczanie bez zbędnej zwłoki wszelkich materiałów niezbędnych  
do promocji wydarzenia oraz organizacji przestrzeni wystawienniczej udostępnionej nam przez 
Organizatora);  

3. posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi; 

4. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

5. znajdujemy się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy partnerskiej; 

6. w ciągu ostatnich 3 lat nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia publicznego lub 
wykonując je nienależycie, 
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7. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  
lub zdrowotne (lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu); 

8. nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

9. nie jesteśmy spółką prawa handlowego, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, których wspólników lub członków organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowego 
– postanowienie to ma zastosowanie także do osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą; 

10. w przypadku akceptacji naszego zgłoszenia przez Organizatora wyrażamy zgodę  
na wykorzystanie podczas prowadzonych przez Organizatora działań informacyjnych i/lub 
promocyjnych związanych z organizacją i/lub promocją 10. Forum Rozwoju Mazowsza wszelkich 
dostarczonych przez nas informacji/ materiałów, w tym logotypów, znaków towarowych, 
fotografii ekspertów itp. Oświadczamy, że dysponujemy autorskimi prawami majątkowymi i/lub 
odpowiednimi zgodami w szczególności do wykorzystania wizerunku osób, reprezentujących nas 
podczas 10. Forum Rozwoju Mazowsza. W  przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią przeciwko 
Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności autorskich praw 
majątkowych i/lub osobistych, praw do znaku towarowego, wizerunku itp. zobowiązujemy się 
udzielić Organizatorowi wszelkich informacji oraz pokryć poniesioną przez Organizatora szkodę 
zgodnie z zapisami umowy partnerskiej;  

11. akceptujemy Regulamin w sprawie procedury wyboru partnerów 10. Forum Rozwoju Mazowsza. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

Pieczęć firmowa oraz imię, nazwisko oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania podmiotu aspirującego 

 

Wypełnione zgłoszenie wraz z właściwymi załącznikami (scan z podpisem + dodatkowo wersja 

edytowalna) prosimy przesłać e-mailem do: 

Agnieszka Karasińska-Kupis  

adres mailowy: a.karasinska@mazowia.eu  

tel. 22 542 20 34 

 

mailto:a.karasinska@mazowia.eu

