
Kielce, 09.08.2017 r.
ZAPYTANIE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W  związku  z  realizacją  projektu  „Aktywizacja?  Podejmuję  wyzwanie!”,  realizowanego  w  ramach
Priorytetu 10 Otwarty rynek pracy,  Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01Wsparcie aktywności zawodowej osób
powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia na podstawie umowy  numer RPSW.10.02.01-
26-0028/16-00 zawartej  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, składamy zapytanie ofertowe  
w ramach rozeznania rynku na przeprowadzenie pośrednictwa pracy:

I. Zamawiający:

FUNDACJA  CHALLENGE  EUROPE z  siedzibą  w  Kielcach  przy  ul.  Marszałkowska  73/49,  
25-549 Kielce, NIP: 9591950464, REGON: 260655751

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia: 
1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi  pośrednictwa pracy (kompleksowe,

indywidualne  pośrednictwo  pracy w  zakresie  wyboru  zawodu  zgodnego  
z  kwalifikacjami  i kompetencjami  wspieranej  osoby).  W  ramach  zamówienia  wymagane  jest
zapewnienie  kadry  realizującej  pośrednictwo  pracy  oraz  Sali  w  której  odbywać  się  będzie
pośrednictwo. 

a) Zakres pośrednictwa obejmuje:  Analiza IPD, testów, opinii, dopasowanie  oferty pracy 
dla Uczestnika, działania marke ngowe UP u pracodawcy, przygotowanie CV i listów 
motywacyjnych, nauka autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

b) Wymiar godzinowy:  10  godzin  dla  każdego Uczestnika  Projektu  w trybie  2  spotkania
indywidualne po 5 godz. 

c) Wymagania  wobec  Wykonawcy:  osoba  z  wykształceniem  wyższym,  posiadająca
minimum  dwa  lata  stażu  pracy  jako  pośrednik  pracy  wymagana  jest  znajomość
świętokrzyskiego  rynku  pracy.  Ponad  to  wymagany  jest  wpis  do  Rejestr  agencji
zatrudnienia (KRAZ).

d) Wymagania co do Sali: sala na indywidualna spotkanie z Uczestnikiem projektu, cicha,
jasna, przestronna, zapewnione miejsce do siedzenia, pisania, swobodnej rozmowy. 

e) Uczestnikami  Projektu  są:  osoby  po  29  roku  życia,  bezrobotne,  bierne  zawodowo,
niepełnosprawne,  o  niskich  kwalifikacjach.  Pośrednictwem pracy objętych  zostanie  60
osób w 2 edycjach.

2 Miejsce wykonywania usługi: Kielce
3 Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego. 
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4 Termin realizacji zamówienia: I edycja – wrzesień 2017 r. II edycja – kwiecień 2018 r. Zamawiający
zastrzega  sobie  możliwość  przesunięcia  terminu  realizacji  zamówienia na skutek  wystąpienia
okoliczności  niezależnych  i  niezawinionych  przez  Zamawiającego  (których  nie  można  było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy). 

5 Łączna liczna godzin pośrednictwa: 600 godzin, średnio po 300 godzin na edycję, 10 godzina na
Uczestnika.

6 Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:
a) rzetelna  i  terminowa,  zgodna  z  wymogami  projektowymi  realizacja  przedmiotu  umowy,

w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności prowadzenie list obecności.
b) niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku,

który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
c) niezwłoczne udostępnianie  do wglądu na żądanie Instytucji  Wdrażającej  Projekt,  Instytucji

Pośredniczącej  oraz  innym  podmiotom  uprawnionym  do  kontroli  wszelkich  dokumentów
związanych z realizowanym Projektem;

d) pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności
Zamawiającego rozumiane jako: 

 Realizacja  przedmiotu zamówienia  w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę i  w
czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco
przez  Zamawiającego  harmonogram,  uaktualniany  w  odniesieniu  do  możliwości  i
potrzeb Uczestników Projektu.

 Akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 7:30-21:30 w dni robocze oraz weekendy. 
 Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie

do  zdiagnozowanych  potrzeb i  możliwości  Uczestników  Projektu,  zabezpieczeniem
prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków

e) Pozostawanie  w  dyspozycyjności  600  godzin  potrzebnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia.

f) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.

g) Przekazywanie  Zamawiającemu  wszelkiej  oryginalnej  dokumentacji  związanej
z prowadzeniem indywidulanych spotkań  do 5 dni po zakończonych spotkaniach po każdej z
form wsparcia.

h) Informowanie Uczestników o współfinansowaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
i) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu  po przeprowadzeniu pośrednictwa protokołu

wskazującego  prawidłowe  wykonanie  zadań  oraz  ewidencję  godzin  w  danym  miesiącu
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

j) 1godz. oznacza 60 min zegarowych.
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III. Przygotowanie i złożenie oferty: 
1 Ofertę  należy złożyć  na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania

ofertowego: 
a) Załącznik 1 Formularz ofertowy.
b) Załącznik  2 Życiorys  zawodowy wraz z  kopiami  dokumentów,  potwierdzającymi  posiadane

wykształcenie i potwierdzającymi doświadczenie zawodowe. 
c) Załącznik 3 Oświadczenie (dot. Wymiaru zaangażowania)
d) Załącznik 4 Oświadczenie (dot. Zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO)

2 Wszystkie  wymagane  załączniki  musza  być  podpisane  przez  Wykonawcę.  Oferta  musi  być
wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

3 Do  oferty  należy  załączyć  kopie  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentu
potwierdzającego wpis do KRAZ.

4 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6 Wykonawca jest związany  ofertą przez okres 30 dni  od dnia upływu terminu składania ofert.
Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do
roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w
realizacji  projektu  powstałego  w  wyniku  działania  składającego  (złożenie  oferty  a  następnie
wycofanie się).

7 Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi.

8 Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  poprawienia  w  tekście  przesłanej  oferty  oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

9 Oferta musi zawierać cenę bru o tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia.

10 Pytania w kwes i merytorycznej można kierować na adres e-mail biuro@fundacjachallenge.org 
lub tel. 515 445 276 w godz. 9.00-14.00 w dni robocze. 

11 Zamawiający zastrzega  sobie  prawo, przedłużenia  terminu  składania  ofert  oraz unieważnienia
zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

12 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego.  W tej sytuacji  Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną
poinformowani  o  nowym terminie  składania  ofert  oraz o  dokonanej  zmianie  treści  zapytania
ofertowego.
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Miejsce i termin składania ofert:
1 Termin składania ofert upływa 18.08.2017 r. do godziny 16:00. Oferty złożone po terminie nie

będą rozpatrywane.
2 Miejsce składania ofert: 

 Biuro projektu „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!” al. IX Wieków 6/8, Kielce 
3 Dopuszczalna forma składania ofert:

 przesyłka  pocztowa/kurierska  (w  formie  pisemnej)  skierowana  na  adres  biura  projektu
podany wyżej (decyduje data wpływu); 

  osobiście w Biurze Projektu;
drogą elektroniczną na adres biuro@fundacjachallenge.org

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Do  składania  ofert  zapraszamy  wyłącznie  wykonawców  spełniających  łącznie  następujące
warunki:

a) Nie są powiązani 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. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty i oświadczeniem o braku powiązań
(Załącznik 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni
z postępowania.

b) Posiadają  niezbędną  wiedzę,  kwalifikacje  i  doświadczenie  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia  zgodnie  z  częścią  II  niniejszego  zapytania  lub  posiadają  zaplecze  kadrowe
spełniające te warunki:
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Opis  weryfikacji  spełniania  warunku:  CV  (Załącznik  2),  przedłożone  dokumenty  oraz
oświadczenia o znajomości świętokrzyskiego rynku pracy.

c) Łączne  obciążenia  wynikające  z  zaangażowania  zawodowego  Wykonawcy lub  kadry
wyznaczonej  do  realizacji  zadania  w  realizację  wszystkich  projektów  finansowanych  z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych  Zamawiającego  i  innych  podmiotów,  nie  przekracza  276  godz.  miesięcznie
(zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu
Spójności na lata 2014-2020),

Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie Wykonawcy (Załącznik  3)
d) Nie  są  zatrudnieni  w  instytucji  uczestniczącej  w  realizacji  PO  (rozumie  się  IZ  PO  lub

instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie
stosunku  pracy  chyba,  że  nie  zachodzi  konflikt  interesów  lub  podwójne  finansowanie
(zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu
Spójności na lata 2014-2020)

Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie Wykonawcy (Załącznik 4)

e) Posiadają wpis do KRAZ
Opis  weryfikacji  spełniania  warunku:  dołączenie  potwierdzonej  za  zgodność  kopii  do
KRAZZ

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a – wykluczenie z
postępowania

 Nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 1

 Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części III 

 Przedstawi nieprawdziwe informacje

 Złożył ofertę po terminie

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

V.  Warunki zawarcia umowy
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1. Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości,  że  Zamawiający  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  umowy
przez  Wykonawcę  ponosi  pełną  odpowiedzialność  finansową,  która  przekracza  określone  w
umowie  łączącej  strony  wynagrodzenie  Wykonawcy.  Wynika  to  z  zapisów  umowy  o
dofinansowanie  Projektu  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a  WUP  Kielce  -  Instytucją
Pośredniczącą  oraz   odpowiednich  reguł  i  warunków  wynikających  z  Programu  Operacyjnego
Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,   przepisów  prawa  unijnego  i  prawa  krajowego  oraz
właściwych  wytycznych  związanych  z  realizacją  Projektu.  Z  uwagi  na  powyższe,  Wykonawca
przyjmuje  do  wiadomości,  iż   Zamawiający  określił  możliwe  do  zastosowania  warunki
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.

VI. Kryteria oceny ofert

Po  spełnieniu  przez  Wykonawców  wszystkich  wyżej  wskazanych  warunków  ocena  ofert  zostanie
dokonana  zgodnie z następującymi kryteriami:

1. K1 - Cena 80% (maksymalnie możliwych do uzyskania 80,00 pkt),

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x80

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny, Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert, 
C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

2. K2 -  Doświadczenie  zawodowe w zakresie pośrednictwa pracy 20% (maksymalnie możliwych do
uzyskania 20,00 pkt), 

Sposób przyznawania punktacji:

a) do 2 lat  -10pkt

b) 2 lata i więcej -20 pkt

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:  K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

VII.   Informacje uzupełniające

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  negocjowania  ceny  z  wykonawcą,  który  złoży
najkorzystniejszą  ofertę,  w  przypadku,  gdy  wartość  oferty  przewyższa  kwotę  środków
przeznaczonych na zamówienie.
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2. W  przypadku  uzyskania  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  takiej  samej  liczby  punktów
decyduje niższa cena.

3. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość
podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.

4. Płatność  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  dokonana  zostanie  przelewem  na  konto
Wykonawcy, po wystawieniu przez niego faktury. 

5. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  związanej  z  potrzebą  dokonania  stosownych 
zamian  w  umowie  w  celu  właściwej  realizacji  projektu  zastrzega się  możliwość  dokonania
niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,

b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

c. ostatecznej ilości Uczestników Projektu,

d. zabezpieczenia i kar umownych,
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Załącznik 1

…………………………………
Miejscowość, data

Formularz oferty

Wykonawca : ………………………………………………………................................................................

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

(dane Wykonawcy)

Odpowiadając  na  zapytanie  ofertowe,  którego  przedmiotem  jest  przeprowadzenie  Pośrednictwa
Pracy w ramach projektu pt. „Aktywizacja? podejmuję wyzwanie!” przedstawiam moją ofertę.  

Oferta cenowa za przeprowadzenie 1 h pośrednictwa pracy kształtuje się następująco:

Cena bru o*…..............................................................................................................................

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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* cena bru o tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz składki na ubezpieczenie
społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz
Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy bru o oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
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 Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:

a) Nie jestem powiązany 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) W  pełni  akceptuję  oraz  spełniam  wszystkie  warunki  i  wymagania  dotyczące  udziału  w
postępowaniu.

c) Zapoznałem/am  się  z  treścią  Zapytania  ofertowego  i  nie  wnoszę  do  niego  zastrzeżeń  oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.

Świadomy/i  odpowiedzialności  za  składanie  fałszywych  oświadczeń,  informuję,  iż  dane
zawarte w Załączniku  1, 2, 3, 4 oraz przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą.

………………………………………….
(czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik 2

CV

1. Nazwisko:

2. Imię: 

3. Data urodzenia: 

4. Narodowość

5. Wykształcenie: 

Instytucja
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Instytucja
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Instytucja
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Instytucja
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:

6. Znajomość języków obcych:  (od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka)

Język obcy Czytanie Mowa Pisanie
jęz. 
jęz. 
jęz. 
inny (podać jaki )………………………

7. Członkostwo w organizacjach: 

8. Obecne stanowisko (z uwzględnieniem zaangażowania w realizację innych projektów 
współfinansowanych ze środków UE): 

9. Przebieg pracy zawodowej:
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Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Miejsce
Firma
Stanowisko
Opis

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Miejsce
Firma
Stanowisko
Opis

10. Inne (np. publikacje, opracowania ):

11. Odbyte szkolenia:

12. Inne umiejętności: 

Istnieje możliwość zwiększenia liczby wierszy w poszczególnych tabelach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą, która posiada wykształcenie wyższe oraz minimum dwa
lata stażu pracy jako pośrednik pracy.

Oświadczam, że

a) Posiadam/nie posiadam1 znajomość/ci świętokrzyskiego rynku pracy. 

…………………………………….                                    ……………………………………
miejscowość, data                                                                           podpis

1 Niewłaściwe skreślić
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Załącznik  3

……………………… ............................. ………………………
               imię i nazwisko                                                                                    miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

1.    aktualnie  nie jestem/jestem 2   zaangażowany(a) zawodowo w realizację: 

Lp.
Nazwa i adres Podmiotu Pełnione

stanowisko(a)
/funkcja

Forma3

zaangażowania
zawodowego

Wymiar
zaangażowania
(etat/godziny)

1

2

3

Istnieje możliwość zwiększenia liczby wierszy w tabeli

2 niewłaściwe wykreślić
3 dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w 
danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy(do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze 
zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem 
bezpłatnym, w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas
faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej.
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2. Moje łączne zaangażowanie zawodowe4 w realizację wszystkich projektów finansowanych  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań  finansowanych z innych źródeł i
innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

3. Obciążenia  wynikające  z  zaangażowania  mnie  do  projektu:   „Aktywizacja?  Podejmuję
wyzwanie!”  nie  wyklucza  możliwości  prawidłowej  i  efektywnej  realizacji  wszystkich  zadań
powierzonych mojej osobie.

4. W  okresie  kwalifikowania  mojego  wynagrodzenia  w  projekcie:  „Aktywizacja?  Podejmuję
wyzwanie!” zobowiązuję się do spełnienia warunków opisanych w  pkt. 2    oraz  aktualizacji
informacji określonych w pkt.1 w chwili wystąpienia zmiany.

…………………………

data i czytelny podpis

4 dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku 
cywilnoprawnego i samozatrudnienia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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Załącznik 4

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

Dane oferenta                  miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że aktualnie:

nie jestem*  zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji PO** (program operacyjny, w

tym krajowy i regionalny program operacyjny oraz program Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

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.
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……………………………………...

(czytelny podpis)

*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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