
 

„Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Lipowiec Kościelny, 29.08.2014r. 

SDE.042.2.6.2014 

……………………………

……………………………

…………………………… 

                                                                                         (imię i nazwisko, adres oferenta)                                                     

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na realizację zadania: Świadczenia usługi pełnienia funkcji nauczyciela-logopedy dla dzieci w 

wieku od 3 do 4 lat w dwóch punktach przedszkolnych w Turzy Małej i Łomi, prowadzonych 

przez Gminę Lipowiec Kościelny w ramach projektu „Przedszkole – moja lepsza przyszłość 

na bis” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 

„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Lipowiec Kościelny 

                                                         Lipowiec Kościelny 213 

    06-545 Lipowiec Kościelny 

II. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

 Oferta musi być podpisana (czytelnie lub  z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, 

datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku oraz być wartością brutto/brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie 

zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. Cena ta będzie obowiązująca przez cały okres ważności ofert.  

 Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia (10 miesięcy, tj. 1 rok szkolny). 

 Oferta powinna zawierać propozycje dla wszystkich elementów wymienionych w 

przedmiocie zamówienia. 

 Oferta powinna zawierać koszt materiałów eksploatacyjnych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji nauczyciela 

prowadzącego zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w trzech grupach w 

dwóch punktach przedszkolnych. Jeden z punktów przedszkolnych zlokalizowany jest w 

budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Małej (2 grupy dzieci), a drugi w budynku Świetlicy 

Wiejskiej w Łomi (1 grupa dzieci). Projekt „Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis”, w 

ramach którego prowadzone są punkty przedszkolne, realizowany jest przez Gminę Lipowiec 

Kościelny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne – 1 osoba. 

 

Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w dwóch punktach 

przedszkolnych zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Małej (2 

grupy) i w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łomi (1 grupa) w wymiarze 1 godziny w 

tygodniu dla każdej grupy przez okres 10 miesięcy (1 rok szkolny), łącznie 120 godzin, w 

tym:  

 w roku 2014 – 16h dla każdej z 3 grup – razem 48h;  

 w  roku 2015 – 24h dla każdej z 3 grup   – razem 72h 

 

Do zadań nauczyciela - logopedy będzie należało m.in.: 

 Przeprowadzenie diagnozy początkowej każdego z uczestników grupy, w celu 

wykrycia we wczesnym etapie rozwoju dzieci wad wymowy i zaburzeń mowy, 

 Opracowanie indywidualnych programów terapii logopedycznej dla każdego z 

uczestników grupy, 

 Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa powierzonych dzieci, 

 Planowanie zajęć profilaktyczno - logopedycznych w trzech grupach przedszkolnych, 

pod kątem stymulowania kompetencji językowych, 

 Prowadzenie zajęć logopedycznych w trzech grupach przedszkolnych w łącznym 

wymiarze 120 godzin, tj. po 40 godzin dla każdej grupy, 

 Zapobieganie ewentualnym wadom wymowy, 

 Współpraca z organem prowadzącym, dyrektorem szkoły, koordynatorem projektu,  

nauczycielami zatrudnionymi w ramach projektu i rodzicami/opiekunami dziecka, 

 Udzielanie instrukcji rodzicom, w oparciu o które będą mogli kontynuować ćwiczenia 

z dzieckiem w domu; 

 Przeprowadzenie diagnozy końcowej każdego z uczestników grupy. 

 Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i innych czynności zleconych przez 

Zamawiającego, a związanych z ofertą, w tym m.in. list obecności/dzienników zajęć, 

sprawozdań, zdjęć, prac uczestników, kart ewidencji czasu pracy. 

 

Osoba pełniąca funkcje nauczyciela- logopedy zostanie zatrudniona na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, tj. umowy zlecenie. 

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę wraz z 

Zamawiającym oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

Szczegółowe terminy i godziny zajęć zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą. 

Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli w trakcie realizacji oraz podczas 

realizacji przedmiotu Zamówienia. Kontrola będzie przeprowadzona w związku z 

finansowaniem przedmiotu zamówienia z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.  

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poszczególnych zadań spełniał następujące 

wymogi dotyczące wykształcenia: 

 Posiadał kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela – 

logopedy w przedszkolu zgodne z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 

niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 1207),  
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 Posiadał minimum 9-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi. 

 Zapewni możliwość przeprowadzenia zajęć bezpośrednio po zajęciach wynikających z 

podstawy programowej lub jeśli zajdzie taka konieczność będzie wykonywał zadanie 

zlecone w innych terminach uzgodnionych ze Zleceniodawcą. 

 

IV. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

- cena 100% 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

V. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 

dokumenty:  

1. Wypełniony czytelnie, w języku polskim formularz ofertowy (w zał. 1). Oferta może 

zostać złożona na innym formularzu pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy 

zawarte w otrzymanym druku oferty wraz z załącznikami, tj.: 

- oświadczeniem dotyczącym posiadanych kwalifikacji (zał. 2); 

- formularzem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 3); 

- oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 

praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o tym, że nie toczy 

się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie, a także o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r., 

Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zał. 4). 

2. odpisy (kserokopie) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  

i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, m.in.: dyplom 

ukończenia studiów wyższych. 

3. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia w pracy z dziećmi 

(świadectwo pracy, oświadczenie, zaświadczenie lub inne). 

4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana (adres oferenta, tytuł 

projektu, rodzaj usługi).    

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Oferty należy składać na adres:  

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym,  

Lipowiec Kościelny 213,  

06-545 Lipowiec Kościelny,  

osobiście, pocztą lub kurierem w terminie do dnia 12.09.2014r. do godz. 13.00. 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VII. Miejsce i termin otwarcia oferty:  

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pok. Nr 1, dnia 

12.09.2014r. po godzinie 13.00. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym 

niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.  

Osoba do kontaktu z wykonawcami – Renata Zalewska, Tel. (23) 655-50-28/29, Małgorzata 

Szybicka tel. 510-711-913. 

 

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:  
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Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym fakcie niezwłocznie 

powiadomiony przez Zamawiającego. Umowa zlecenie będzie podpisana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Wykonawca jest 

zobowiązany do zachowania i dotrzymania wszelkich zapisów umowy zawartej z 

Zamawiającym. 

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie współfinansowane będzie przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, płatne na podstawie umowy 

zlecenia.  

  

IX. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego: 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu usługi stanowiącej przedmiot 

zamówienia u innego Wykonawcy, bądź odstąpienia od zakupu wybranej usługi. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zamówienia w przypadku 

przekroczenia środków przewidzianych w budżecie projektu. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny. 

 Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

ich wprowadzeniu.  

 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść 

zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.  

 Zmiana zapisów oferty nie niesie za sobą zmiany terminu złożenia oferty. 

 

 

……………………………… 

                                                                          (data, podpis) 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Oświadczenie dotyczące posiadanych kwalifikacji, 

3. Formularz osobowy wraz z oświadczeniem, 

4. Oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w 

pełni z praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o tym, 

że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub 

postępowanie o ubezwłasnowolnienie, a także o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
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Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko wykonawcy (firma): …………………………....  

Adres: ………………………………………………………….... 

Numer telefonu/faksu: ……………………………………..…… 

Adres e-mail : ………………………………………………….. 

 

Formularz Ofertowy 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pełnienia funkcji nauczyciela-

logopedy dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w dwóch punktach przedszkolnych w Turzy Małej i 

Łomi, prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny w ramach projektu „Przedszkole – 

moja lepsza przyszłość na bis” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1  

 

I. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

1. Netto: ………………, słownie ……………..…………………………………. 

2. Podatek VAT: ……………, słownie ……..…………………………………… 

3. Brutto/brutto: ………………………………………..….…  zł, słownie złotych: 

………………….…………………………………………..………………… 

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia: 

LP. 

  

Usługa 

 

Ilość 

godzin 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto/brutto 

za 1 godzinę 

Cena ogółem 

brutto/brutto za 

wszystkie godziny 

1 2 3 4 Kol.5 (kol. 3 x kol.4) 

1.  Świadczenie usługi pełnienia 

funkcji nauczyciela - logopedy dla 

dzieci w wieku od 3 do 4 lat w 

dwóch punktach przedszkolnych 

w Turzy Małej i Łomi, 

prowadzonych przez Gminę 

Lipowiec Kościelny w ramach 

projektu „Przedszkole – moja 

lepsza przyszłość na bis” – 

wymiarze:  

1 godziny w tygodniu dla każdej 

grupy przez okres 10 miesięcy, 

łącznie 120 godzin, w tym:  

 w roku 2014 – 16h dla każdej 

z 3 grup – razem 48h;  

 w  roku 2015 – 24h dla każdej 

z 3 grup  – razem 72h,  

zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego. 

120   



 

„Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

II. Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa zawiera wszystkie koszty i składniki 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia 

społecznego i zdrowotnego – w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie 

będącą przedsiębiorcą. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia 

miesięcznego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki 

wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z ustawy o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym  – o ile zajdzie prawny obowiązek potrącenia składek w tym 

zakresie. W przypadku osób fizycznych cena obejmuje także pochodne wynagrodzeń, 

leżące po stronie pracodawcy. 

III. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie: od zawarcia umowy do 

30.06.2015r. 

IV. Termin gwarancji: ------ 

V. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania, 

VI.  Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

VII. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia. 

VIII.  Oświadczam, że  nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązanie 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. 

IX. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptuję  

i zobowiązuję się, w przypadku uznania przez Zamawiającego mojej oferty za 

najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

                                             

         …………………………….. 

                                                         (data i czytelny podpis Wykonawcy)  

Załączniki: 

1. …………. 

2. …………. 

3. ………… 

4. …………… 
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Załącznik nr 2 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż posiadam wymagane uprawnienia i kwalifikacje 

niezbędne do wykonania zamówienia pn. świadczenie usługi pełnienia funkcji nauczyciela - 

logopedy dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w dwóch punktach przedszkolnych w Turzy Małej i 

Łomi, prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny w ramach projektu „Przedszkole – 

moja lepsza przyszłość na bis” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej”, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 

2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 

szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 1207). 

  Ponadto oświadczam, iż posiadam minimum 9-miesięczne doświadczenie w pracy z 

dziećmi. 

 

         …………………………….. 

                                                         (data i czytelny podpis Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 

FORMULARZ OSOBOWY 

dla Wykonawców usługi pełnienia funkcji nauczyciela – logopedy dla dzieci w wieku od 3 do 

4 lat w dwóch punktach przedszkolnych w Turzy Małej i Łomi, prowadzonych przez Gminę 

Lipowiec Kościelny w ramach projektu „Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 

 

1. Dane personalne 

imię i nazwisko  

data i miejsce urodzenia  

adres zamieszkania  

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica, nr domu, nr 

mieszkania 
 

NIP  

PESEL  

telefon   

Fax  

e-mail  

 

2. Aktualne miejsce pracy 

nazwa instytucji  

Stanowisko  

Adres  

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica, nr domu, mieszkania  

województwo  

Powiat  

Telefon  

Fax  

e-mail  
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3. Wykształcenie 

nazwa uczelni kierunek/specjalność 

tytuł/dokument 

potwierdzający 

kwalifikacje 

data ukończenia 

    

    

    

 

4. Ukończone formy szkolenia zawodowego w zakresie: uzdolnienia i zdolności twórcze 

dziecka, rozwój umiejętności matematycznych, rozwój umiejętności językowych, 

logopedia, gimnastyka korekcyjna lub inne. 

 

nazwa placówki/ośrodka 
nazwa 

kursu/szkolenia/formy 

zakres/liczba 

godzin 
data ukończenia 

    

    

    

    

    

    

    

 

5. Stopień awansu zawodowego* 

nauczyciel stażysta    nauczyciel kontraktowy    

nauczyciel mianowany    nauczyciel dyplomowany    

profesor oświaty    

*właściwe zaznaczyć, jeżeli dotyczy 

 

6. Doświadczenie zawodowe przydatne w realizacji przedmiotu zamówienia 

okres 

zatrudnienia 

nazwa 

instytucji 
Stanowisko opis realizowanych zadań 
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7. Inne umiejętności przydatne w realizacji przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentacji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

Podpis: …………………………….                                  ………………, dnia ....................... 

podpis Wykonawcy  miejscowość, data 
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OŚWIADCZENIE 

       

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w ramach projektu: „Przedszkole – moja 

lepsza przyszłość na bis” ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

1.  Jestem / nie jestem zatrudniony/(a) w sektorze finansów publicznych? (tak, nie) 

……………………………………………………..……………………….………………… 

Jeżeli tak to ,w jakim wymiarze czasu pracy …………..………………………………………. 

2.  Jestem / nie jestem  osobą, która wykonuje zadania w innych projektach w ramach 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (dot. projektów finansowanych w ramach 

POKL i innych programów NSRO) (podać jakich? I w jakim wymiarze czasu pracy?)
1
 

………………...………………...…………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………...……………………

………………………………………………………………………………..………………… 

3.  Jestem / nie jestem pracownikiem zatrudnionym w instytucjach uczestniczących w 

realizacji PO KL, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji 

Pośredniczącej II stopnia, Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej 

Instytucji Wspomagającej? ..........................................................................................................  

Jeżeli tak podać w jakich? ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………........................................................... 

 

 

 

         …………………………….. 

                                                         (data i czytelny podpis Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Zgodnie z dokumentem „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”  z 24.12.2012r. – łączne 

zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. 
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Załącznik Nr 4 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 

oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 § Kodeksu Karnego* oświadczam, że: 

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw 

publicznych. 

- nie byłem/byłam karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie  

- nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie.  

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu 

pt.: „Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu „Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis”, ewaluacji, kontroli, monitoringu  

i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu 

projekt – Gmina Lipowiec Kościelny oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu.  

 

 

 

 

 

         …………………………….. 

                                                         (data i czytelny podpis Wykonawcy)  

 

 

 

 

 *Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3”. 


