Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Poznań, 03.10.2013 r.
Zamawiający:
American Systems sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno
www.american-systems.pl
www.skrzydladlabiznesu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
American Systems sp. z o.o. („Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie doradztwa
indywidualnego w zakresie tematyki „Biznesplan i marketing” dla uczestników/czek projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU
– pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”. Podstawę przeprowadzenia postępowania stanowi Regulamin
udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady
konkurencyjności, dostępny na stronie internetowej www.american-systems.pl oraz niniejsze zapytanie ofertowe.
1.

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie nie więcej niż 112 godzin lekcyjnych doradztwa indywidualnego w
zakresie tematyki „Biznesplan i marketing” dla uczestników/czek projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia
przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”.

2.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie nie więcej niż 112 godzin lekcyjnych doradztwa indywidualnego w
zakresie tematyki „Biznesplan i marketing” dla uczestników/czek projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia
przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych” odbywających się na terenie Poznania i/lub Piły w okresie 20 – 30
października

2013r.,

zgodnie

z

harmonogramem

zajęć

przygotowanym

przez

Zamawiającego.

Na przedmiot zamówienia składać będą się następujące części:
a)

Przeprowadzenie nie więcej niż 72 godzin lekcyjnych doradztwa indywidualnego w zakresie tematyki
„Biznesplan i marketing” dla 18 uczestników/czek projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia
przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych” w Pile
- 18 os. x nie więcej niż 4 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna=45 minut) doradztwa w Pile = 72 osobogodziny doradztwa
w Pile

b)

Przeprowadzenie nie więcej niż 40 godzin lekcyjnych doradztwa indywidualnego w zakresie tematyki
„Biznesplan i marketing” dla 10 uczestników/czek projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia
przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych” w Poznaniu
- 10 os. x nie więcej niż 4 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna = 45 minut) doradztwa w Poznaniu = 40 osobodni
doradztwa w Poznaniu
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Wymagania:


Wykształcenie wyższe;



Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa indywidualnego lub szkoleń z zakresu
tworzenia biznesplanu oraz marketingu lub dokonywaniu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie
jednorazowych dotacji inwestycyjnych (w tym biznesplanów) w co najmniej jednym projekcie 6.2 PO KL lub
8.1.2 PO KL.

3.

Informacje istotne dla Wykonawcy:


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zatrudnienia w ramach niniejszego zamówienia dowolnej liczby wykonawców,
w związku z czym liczebność grup szkoleniowych oraz osobodni doradztwa może ulec zmianie. W tym wypadku
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, bądź zmniejszenia planowanej liczby godzin doradztwa w danej
grupie Uczestników/czek. W konsekwencji Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, której przedmiotem
będzie niniejsze zamówienie, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych względem
Zamawiającego.

4.

KOD CPV:


5.

85312320-8 usługi doradztwa

Warunki udziału w postępowaniu:
a)

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany z 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 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 (co poświadcza składając oświadczenie stanowiące załącznik 3).

b)

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w projektach współfinansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady konkurencyjności.

6.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w biurze projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych
osób niepełnosprawnych”, mieszczącym się przy ulicy 27 Grudnia 7/18, 61-737 Poznań, osobiście lub za pośrednictwem
poczty lub kuriera w terminie do dnia 18.10.2013 r. do godziny 14:00 (za datę wpływu uznaje się datę rzeczywistego
wpływu oferty do Zamawiającego).

7.

W dniu 18.10.2013 r. o godzinie 14:10 nastąpi protokolarne porównanie złożonych ofert i do dnia 18.10.2013 do godziny
23:59 nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.

8.

Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę cena brutto brutto zamówienia (100% wagi).


Propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.



Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
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Zamawiającego ofert dodatkowych.


Wykonawcy,

składając

oferty

dodatkowe,

nie

mogą

zaoferować

cen

wyższych

niż

zaoferowane

w złożonych ofertach.


Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim
Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

9.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

10. Wraz z upływem terminu składania ofert rozpoczyna się 30-dniowy termin związania oferenta ofertą.
11. Osoba

uprawniona

do kontaktu:

Agata

Głuchowska

–

koordynator projektu, tel.:

693

876

000, e-mail:

a.gluchowska@american-systems.pl
12. Podpisanie Umowy:


Podpisanie Umowy nastąpi w terminie w dniu 19.10.2013 r. Wykonawca stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym
miejscu i terminie. Załączony wzór Umowy nie podlega negocjacjom.



Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę w sposób wskazany przez
Zamawiającego.

13. Umowa:


W Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego zawarty jest wzór Umowy, którą Wykonawca powinien zaakceptować i
potwierdzić stosownym oświadczeniem pisemnym zawartym w ofercie. Załącznik nr 2 - wzór umowy stanowi
integralną część Zapytania ofertowego.

14. Załączniki:


Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej;



Załącznik nr 2 - Wzór umowy;

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.
Oprócz wyżej wymienionych Załączników, Oferent zobowiązany jest do dołączenia do składanej oferty:


Odręcznie podpisanego CV;



Kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dyplomu poświadczającego posiadanie wykształcenia
wyższego;



Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa indywidualnego lub szkoleń z
zakresu tworzenia biznesplanu oraz marketingu lub dokonywaniu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie
jednorazowych dotacji inwestycyjnych (w tym biznesplanów) w co najmniej jednym projekcie 6.2 PO KL lub 8.1.2 PO
KL.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
____________________________
miejsce i data
American Systems sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:

ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno
www.american-systems.pl
www.skrzydladlabiznesu.pl
PEŁNA NAZWA OFERENTA:
(IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON, FAX,
E-MAIL)

Składam ofertę wykonania części …..1 zamówienia / całości zamówienia na następujących warunkach:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie nie więcej niż 112 godzin lekcyjnych doradztwa
indywidualnego w zakresie tematyki „Biznesplan i marketing” dla uczestników/czek projektu pn. „SKRZYDŁA
DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych” odbywających się na terenie Poznania i/lub
Piły w okresie 20 – 29 października r., zgodnie z harmonogramem zajęć przygotowanym przez Zamawiającego, w
ramach projektu „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób

niepełnosprawnych”,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. Na przedmiot zamówienia składają się następujące części:
a)

Przeprowadzenie nie więcej niż 72 godzin lekcyjnych doradztwa indywidualnego w zakresie
tematyki „Biznesplan i marketing” dla 18 uczestników/czek projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU
– pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych” w Pile

- 18 os. x nie więcej niż 4 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna=45 minut) doradztwa w Pile = 72 osobogodziny
doradztwa w Pile

Należy wpisać oznaczenie części zamówienia: a) lub b) w przypadku, gdy Oferent składa ofertę na częściowe
wykonanie usługi.
1
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b)

Przeprowadzenie nie więcej niż 40 godzin lekcyjnych doradztwa indywidualnego w zakresie
tematyki „Biznesplan i marketing” dla 10 uczestników/czek projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU
– pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych” w Poznaniu

- 10 os. x nie więcej niż 4 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna = 45 minut) doradztwa w Poznaniu = 40 osobodni
doradztwa w Poznaniu
Wymagania:


Wykształcenie wyższe magisterskie;



Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa indywidualnego i/lub szkoleń
z zakresu tworzenia biznesplanu oraz marketingu i/lub dokonywaniu oceny merytorycznej
wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych (w tym biznesplanów) w co najmniej
jednym projekcie 6.2 PO KL lub 8.1.2 PO KL.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 20.10.2013 r. – 30.10.2013 r.
2

OFERTA CENOWA BRUTTO BRUTTO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Proponowana cena brutto brutto za
Część zamówienia

Liczba godzin doradztwa

przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej
doradztwa indywidualnego

a)

Przeprowadzenie doradztwa
indywidualnego w zakresie
tematyki „Biznesplan i
marketing” w Pile

………………………………………………..

………………………………….

……………………………………………….

…………………………………..

b) Przeprowadzenie doradztwa
indywidualnego w zakresie
tematyki „Biznesplan i
marketing” w Poznaniu

2

________________________________

________________________________

(miejscowość, data)

(podpis Oferenta)

Należy podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Umowa zlecenia nr ________________
Zawarta w Poznaniu w dniu ____________ roku pomiędzy:
American Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 99-300 przy ul. Grunwaldzka 5, KRS: 0000267819, NIP 775 25 49 956, REGON
100281496,
reprezentowaną przez Tomasza Juńczyka – Pełnomocnika
zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,
a
……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zleceniobiorcą,
zwanych dalej każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
Preambuła
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób
niepełnosprawnych”, zwanego w dalszej części umowy „Projektem” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą. Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy
otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”.

§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie, polegające na przeprowadzeniu …. godzin
lekcyjnych doradztwa indywidualnego „Biznesplan i marketing” dla Uczestników/czek projektu,
§2
1. Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-30-147/12 pomiędzy
Zleceniodawcą a Województwem Wielkopolskim, której prawidłowe wykonanie nadzoruje Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu, zwany dalej Instytucją Pośredniczącą.
2.
1.
1.

Przyjmujący zlecenie w ramach projektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pełni funkcję
Doradcy.
§3
Zlecenie określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, będzie wykonane w terminie od 20.10.2013 r. do
30.10.2013 r.
§4
Przedmiot niniejszej umowy winien być wykonany z należytą starannością i zastosowaniem wiedzy i
umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami wskazanymi przez Zleceniodawcę.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego
postanowieniami.
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2.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

3.

Zlecenie wykonane będzie w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
§5

1.

Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w łącznej wysokości …….. zł brutto brutto,
tj. …… zł brutto brutto za każdą 1 godzinę lekcyjną przeprowadzonego doradztwa po przyjęciu
dokumentów potwierdzających wykonanie zlecenia, w szczególności Kart Pracy Doradztwa oraz List
Obecności.
2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pomniejszone o należności
podatkowe wynikające z zawartej przez strony przedmiotowej umowy, do zapłaty których zobowiązany
jest Zleceniodawca, wypłacane będzie po zakończeniu wykonania zlecenia, w terminie 14 dni od
wystawienia przez Zleceniobiorcę zaakceptowanego przez Zleceniodawcę rachunku lub faktury.
3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia wraz z
opracowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników przedmiotowych szkoleń, za każde zakończone i
udokumentowane szkolenie z każdego jednego bloku tematycznego dla każdej jednej grupy szkoleniowej.
4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5. Zleceniodawca zastrzega, iż wypłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy może ulec opóźnieniu ze
względu na nieterminowe dokonanie przelewu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy
prowadzony dla projektu.
6. Przyjmuje się, że zapłata zostaje dokonana w dniu wydania przez Zleceniodawcę jego bankowi dyspozycji
przelania wynagrodzenia.
7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przez Wykonawcę niniejszej umowy,
Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
8. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu
zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Zamawiającym, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.
9. Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego skazania
Zleceniobiorcy za popełnienie przestępstwa karnego lub karno-skarbowego.
10. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy Instytucja
Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie projektu obejmującego prace
przeprowadzane przez Zleceniodawcę.
11. Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zleceniodawca jest zobowiązany
każdorazowo do zapłaty za etap pracy, który został przeprowadzony należycie, zgodnie z postanowieniami
umowy do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
§6
Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i dostarczać Zleceniodawcy miesięczną ewidencję godzin i zadań
realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, w realizacji których uczestniczy, jeżeli ewidencja jest
wymagana obowiązującymi przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§7
Zleceniobiorca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania przedmiotu niniejszej umowy innym
osobom.
§8
Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszej umowy powinny być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
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§9
1.

Wszelkie przekazane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w formie ustnej, pisemnej, zakodowanej,
graficznej lub innej formie rzeczowej, łącznie z formą elektroniczną lub magnetyczną, informacje i metody
programowe, techniczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego.

2.

Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób
zatrudnianych przez Zamawiającego, które są znane Zleceniobiorcy lub do których Zleceniobiorca ma
dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

3.

W czasie trwania niniejszej umowy, a także po jego zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się zachować
informacje, o których mowa w powyższych ustępach w ścisłej tajemnicy, a w szczególności nie kopiować
lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub zezwalać osobom trzecim na kopiowanie lub
powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest
również niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę o odkryciu jakikolwiek straty, ujawnieniu lub powielaniu
informacji, naruszeniu poufności lub sprzeniewierzeniu informacji.

4.

W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do
zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych) za każdorazowe naruszenie,
w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stosownego wezwania od Zleceniodawcy.

5.

Jeżeli w przypadku naruszenia postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu Zleceniodawca poniesie szkodę
wyższą niż wysokość zastrzeżonej w ust. 4 powyżej kary umownej, Zleceniodawca będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach
ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
§ 10

1.

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej
umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Jednakże zastrzega się, iż termin ten może ulec automatycznemu
przedłużeniu na skutek decyzji Instytucji Pośredniczącej, co nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

2.

Zleceniobiorca na wniosek Zleceniodawcy, Instytucji Pośredniczącej oraz innego uprawnionego podmiotu
zobowiązany jest do udzielenia dokładnych wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej umowy oraz do
przedłożenia wszelkich wymaganych przez te podmioty dokumentów.
§11

1.

W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego
oraz wszelkie inne przepisy prawa, które mogą znaleźć zastosowanie.

2.

Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla siedziby Zleceniodawcy.
§12

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………………………..

Zleceniodawca

…………………………………………………………….

Zleceniobiorca

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

____________________________________
Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, że nie jestem osoba powiązaną 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
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść § 7 ust. 1 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania
zamówień w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady
konkurencyjności.

_________________________
Miejscowość i data

__________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

