
 

 
Projekt " Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - oświadczenie 

 

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

(Imię i nazwisko/Nazwa wykonawcy) 

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

(Adres zamieszkania/Adres firmy)  

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

(Telefon kontaktowy, e-mail) 

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe w zakresie opracowania treści kursu podnoszenia kompetencji 

cyfrowych oraz świadczenia usługi trenera na szkoleniu w ramach projektu „Nowa perspektywa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik” o nr POKL.07.02.01-24-143/12  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem w pkt. 3 Zapytania 

ofertowego, 

2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 5 Zapytania ofertowego,* 

3. Akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności, 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie 

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 

926 z późn. zmianami) 

5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany z beneficjentem/partnerem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta/partnera lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta/partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 Uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika; 

 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………….……………………  …………………………………….. 

 (Miejscowość i data)                (Czytelny podpis) 

 

* do oferty należy dołączyć CV lub referencje, z których będzie wynikało jednoznacznie, iż spełnione są warunki 
udziału w postępowaniu. 

 

 

 


