Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do zapytania NR 4/POWR/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt.
„Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień́ Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” (nr um. o dofinansowanie: POWR.02.06.00-00-0022/16-00)

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:

a) Jestem/Nie jestem* powiązany (a) z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
● posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
● pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Jestem/nie jestem zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji PO** (program operacyjny, w tym
krajowy i regionalny program operacyjny oraz program Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
c) jestem/nie jestem* zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji PO** (program operacyjny, w
tym krajowy i regionalny program operacyjny oraz program Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
tj.w……………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres instytucji)
na podstawie stosunku pracy oraz nie zachodzi/zachodzi* konflikt interesów*** lub podwójne finansowanie.
d) Oświadczam, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego czy
umów o dzieło nie przekracza 276 godzin miesięcznie oraz że powyższe dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności z tytułu podania nieprawidłowych danych i możliwości
prawnego dochodzenia roszczeń w drodze powództwa cywilnego w przypadku złożenia oświadczenia
niezgodnego z prawdą.
e) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu;
f)Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki
w nim zawarte;
g) Dysponuję potencjałem organizacyjno – technicznym.
h) Zobowiązuję się do stawiennictwa w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie tj w godz. 8.00 – 16.00 i
terminie 3 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za
najkorzystniejszą do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony
miejscu w celu podpisania umowy.
i) Mam świadomość, iż nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonym terminie może
spowodować odstąpienie od podpisania umowy przez Zamawiającego.
j) Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym;
k) Zobowiązuję się do spełniania pozostałych wymagań wobec wykonawcy:
● rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy;
● osobistego wykonywania usługi ( dot. osób fizycznych),
● pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego
● prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
● comiesięcznego przekazywania dokumentacji, w tym oryginałów ewidencji czasu pracy, raportów z analizy,
protokołów wskazujących na prawidłowe wykonanie zadań wraz z wystawieniem faktury VAT/rachunku;
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l) Mam świadomość, że przeniesienia pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów
wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytułu.
m) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie
dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu faktury/ rachunku oraz pod warunkiem otrzymania środków
przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej i w związku z tym może ulegać niezależnym od
Zamawiającego opóźnieniom.
n) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania;
o) Zobowiązuję się przestrzegać Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w Załączniku nr 1, 2, 3 oraz w przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą.

………………………………………….

(data, czytelny podpis Wykonawcy)

* niewłaściwe wykreślić
** Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się Instytucję Zarządzającą PO lub instytucję, do
której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO

*** Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w
szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub
kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego
mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie
szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych .
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