
          Przysucha, 3 października 2017r.

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze
ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha

Dot.: Projekt nr RMPA 10.01.01-14-7314/16 pod  nazwą „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość”  dofinansowanego w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej
Edukacja,  Działanie:  10.1 Kształcenie i  rozwój dzieci  i  młodzieży,  Poddziałanie:  10.1.1 –
Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją powyższego projektu, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na
przeprowadzenie  szkolenia rozwijającego postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy
kod CPV:80570000-0.

Grupa docelowa: 550 uczniów – 36 grup po 15/16 U uczących się w Zespole Szkół nr 2 im.
Ludwika Skowyry w Przysusze. Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczniów biorących
udział w zajęciach podnoszących kompetencję kluczowe.

Podstawowe  umiejętności,  które  zostaną  nabyte  przez  uczniów  podczas  szkolenia  i
będą przydatne w pozyskiwaniu pracy :

- zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną,

- kontrola emocji i odporności na stres,

- umiejętność pracy w grupie,

-umiejętność zarządzania czasem

-umiejętność  motywacji  i  budowanie  własnej  kreatywności,  innowacyjności  i
przedsiębiorczości,
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III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań.
IV. Kryteria oceny oferty
W wyniku postępowania zostanie wybrana oferta z najkorzystniejszą ceną (najniższą)
V. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty.
1. Tryb oceny ofert
1) oceny ofert będzie dokonywała komisja 
2) oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty 
Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu  zostaną odrzucone. 
II etap: ocena merytoryczna wg kryterium określonego poniżej 
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez Oferentów
nie  podlegających  wykluczeniu.  W  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający
przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
 A.  Cena brutto  za  realizację  zamówienia  (waga):  -  100 % Ocena ofert  (liczba  punktów
przyznanych przez członka Komisji do rozpatrzenia oferty) dokonywana będzie w kryterium
cena brutto za realizację zamówienia wg następującego wzoru: 

        najniższa cena oferowana brutto
C = -------------------------------------------- x 100%
       cena badanej oferty brutto
VII. Termin składania ofert,
Termin  przesłania  ofert:  12.10.2017r.  godz.  12.00,  sekretariat  szkoły,  e-mail:
zsz@przysucha.pl 
Oferty należy składać na formularzu: załącznik 1
VIII. Termin realizacji umowy,
Od: październik 2017r. do czerwiec 2019r.
IX. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym
mowa w pkt 2 lit. a51, o ile zakaz taki nie został wyłączony na podstawie pkt 2 lit.
a tiret i-ii,
W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów   osoby  wykonujące  w  imieniu  zamawiającego
czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny
ofert,  nie  mogą  być  powiązane  osobowo lub  kapitałowo  z  wykonawcami,  którzy  złożyli
oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
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w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się
możliwość zmiany takiej umowy.
1) Wzór umowy na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony jako załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania.  Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy.

XI. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką
możliwość przewiduje,
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
XIII. Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h
podrozdziału 6.5, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone,
o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień
Zamawiający nie planuje zamówień o których mowa w pkt 8 lit. h
podrozdziału 6.5,.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA. 
Termin realizacji szkolenia (przykładowy):

2017 rok

grupa l. os. miesiąc dzień

1 15 październik 21,22

2 15 październik 28,29

3 16 listopad 4,5

4 16 listopad 18,19

5 16 listopad 25,26

6 16 grudzień 2,3

7 16 grudzień 9,10

2018 rok

grupa l.os. miesiąc dzień

1 15 styczeń 13,14

2 15 luty 3,4

3 15 luty 17,18

4 15 marzec 3,4

5 15 marzec 17,18

6 15 kwiecień 7,8

7 15 kwiecień 21,22

8 15 maj 13,13

9 15 maj 26,27

10 15 czerwiec 9,10

11 15 czerwiec 16,17

12 15 wrzesień 15,16

13 15 wrzesień 29,30

14 16 październik 13,14

15 16 październik 27,28

16 16 listopad 17,18

17 16 listopad 24,25

18 16 grudzień 8,9

2019 rok

grupa l.os. miesiąc dzień

1 15 styczeń 12,13

2 15 styczeń 19,2

3 15 luty 16,17

4 15 luty 23,24

5 15 marzec 9,10

6 15 marzec 23,24

7 15 kwiecień 6,7

8 15 kwiecień 27,28

9 15 maj 11,12

10 15 maj 25,26

11 15 czerwiec 8,9
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Miejsce realizacji szkolenia:

 Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, ul. Warszawska 28
Sala szkoleniowa jest w pełni wyposażona w stanowiska komputerowe z pełnym dostępem do
Internetu

Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania ceny obejmującej:
 przygotowanie programu szkolenia w oparciu o powyższe założenia 
 przygotowanie  materiałów  szkoleniowych  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej

(wydruk  materiałów  szkoleniowych  zapewni  Zleceniodawca  pod  warunkiem
przesłania mailem na adres  zsz@przysucha.pl materiałów szkoleniowych minimum 3
dni przed szkoleniem)

 przeprowadzenie szkolenia w terminie i miejscu wskazanym powyżej
 wyrażenie zgody na publikację opracowanych przez siebie materiałów szkoleniowych

na  licencjach  Creative  Commons  Uznanie  Autorstwa  i  stronie  internetowej
Zleceniodawcy i Szkoły

 zapewnienia  sobie  na  własny  koszt  dojazdu  na  szkolenie,  noclegu  (jeśli  będzie
niezbędny) oraz wyżywienia podczas szkolenia.

Oferta musi być przygotowania zgodnie z załączonym formularzem oferty załącznik 1

Warunki zatrudnienia:
 trener zatrudniony na podstawie umowy zlecenie
 trener zatrudniony jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Wymagania zatrudnienia:
 poświadczone kwalifikacje do prowadzenia w/w szkolenia, 
 trener z doświadczeniem,  min.  50h z przeprowadzonych szkoleń w wymienionym

zakresie 
 przeprowadzenie  szkoleń  w  terminie10.2017-06.2019  (terminy  podane  wyżej  do

negocjacji)
Osoby do kontaktu: Kierownik projektu p. Zbigniew Głuch tel. 605303718, 
Termin przesłania ofert: 12.10.2017r. godz. 12.00
Oferty należy składać na formularzu: załącznik 1
Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania
3. Oświadczenie personelu projektu – załącznik nr 3 do zapytania

Małgorzata Bednarska           Zbigniew Głuch
 Kierownik merytoryczny               Kierownik projektu
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Załącznik do zapytania nr 1
Formularz oferty

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze,  ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha

OFERENT
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Imię i nazwisko trenera/ nazwa firmy

Adres zamieszkania trenera/
Adres siedziby firmy
NIP
REGON
Telefon
E-mail

Nawiązując  do  zapytania  ofertowego z dnia  3.10.2017r.  na  zakup usługi  przeprowadzenia
szkolenia  w  ramach  projektu  nr  RPMA 10.01.01-14-7314/16  pod   nazwą  „Ucząc  się  w
Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość”
dofinansowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie
i  rozwój  dzieci  i  młodzieży,  Poddziałanie:  10.1.1  – Edukacja  ogólna  (w tym w szkołach
zawodowych).
Oferuję usługę szkoleniową w zakresie rozwijania postawy i umiejętności niezbędne na runku
pracy:

 przeprowadzenia  szkoleń  w  oparciu  w  opracowane  materiały  szkoleniowe  w
wymiarze 36x16h (2  dni po 8 godzin),

 przeprowadzenie  ww.  szkolenia  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  w  zapytaniu
ofertowym,

 opracowania materiałów szkoleniowych, 

Oferuję cenę za  1h  ww. usługi szkoleniowej  w kwocie ………….…. PLN brutto (w tym
podatek VAT……………….. PLN),  co daje  wartość za 576h szkolenia ……………….…
PLN brutto (w tym podatek VAT………………….. PLN).

Deklaruję,  że  ww.  cena  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z przygotowanie,
przeprowadzeniem  i  zorganizowaniem  szkolenia  w  zakresie  określonym  w  zapytaniu
ofertowym i nie będzie podlegać zmianie.
Deklaruję,  że  ww.  cena  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z przygotowanie,
przeprowadzeniem  i  zorganizowaniem  szkolenia  w  zakresie  określonym  w  zapytaniu
ofertowym i nie będzie podlegać zmianie.

Oświadczam,  że  jestem/nie  jestem  1
 
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

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,
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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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.

2. Oświadczamy,  że  zdobyliśmy  informacje  konieczne  do  właściwego  wykonania
zamówienia.

3. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego w zapytaniu ofertowym.  

4. Oferujemy  realizację  przedmiotu  zamówienia  na  warunkach  określonych  w  zapytaniu
ofertowym.

5. Oświadczamy, że posiadamy  uprawnienia do wykonywania  czynności będącej 
przedmiotem  zamówienia.

7.  Oświadczamy, że posiadajmy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
      potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 
8.  Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
    wykonanie zamówienia;

9.  Oświadczamy, że  projekt umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia został przez nas 
zaakceptowany  i  zobowiązujemy się,  w  przypadku  przyznania  nam  zamówienia,  do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

Do formularza oferty dołączam:
1. Potwierdzenie kwalifikacji
2. Referencje,  min.  50h z przeprowadzonych szkoleń w  wymienionym zakresie
3. Program szkolenia

………………………….dnia, …………………                 ………………………………………………….
                                                                                                                                              podpis Oferenta
1 – niepotrzebne skreślić



Załącznik  do zapytania nr 2

UMOWA PRZYGOTOWANIA  I   PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Zawarta w dniu ………………………... r. w Przysusze pomiędzy:
Zespołem  Szkół  nr  2  im.  Ludwika  Skowyry  w  Przysusze,  reprezentowanym  przez
Dyrektora  Małgorzatę Bednarską  zwanego dalej  Zleceniodawcą 
a
………………………………………………mieszczącą  się
………………………………………….. zarejestrowaną  w  KRS  pod  nr:
…………………………., NIP………………………….……, REGON:
…………………………………,reprezentowaną przez ….........................................................
zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

§ 1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia
szkoleń dla   36  grup uczniów    w wymiarze po  16h w zakresie rozwinięcia kompetencji i
postaw niezbędnych na rynku pracy przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze
Szkolenia obejmują zagadnienia w zakresie:

 Komunikacji interpersonalnej
 Kontroli emocji
 Odporności na stres
 Nabycia umiejętności efektywnej pracy w grupie
 Umiejętności skutecznego zarządzania czasem
 Automotywacji
 Rozwijania własnej kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości

§ 2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

 Przeprowadzenia szkoleń o którym, mowa w § 1 dla  550 uczniów Zleceniodawcy w
dniach od 10/2017r.  do  06/2019r.  zgodnie  z  harmonogramem przedstawionym  w
zapytaniu   w siedzibie Zleceniodawcy.

 Zapewnienia  uczestnikom  szkolenia  materiałów  szkoleniowych  w  formie
elektronicznej   (wydruk  materiałów  szkoleniowych  zapewni  Zleceniodawca  pod
warunkiem przesłania  mailem na adres  zsz@przysucha.pl materiałów szkoleniowych
minimum 3 dni przed szkoleniem)

 Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustalonym programem zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu 

§ 3
1.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na:

 publikację  opracowanych  przez  siebie  materiałów  szkoleniowych  na  licencjach
Creatice  Commons.  Uznanie  Autorstwa  i  stronie  internetowej  Zleceniodawcy  i
Szkoły,

 udostępnienie danych osobowych w postaci; imienia, nazwiska, formy zaangażowania
w projekcie,
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 podanie łącznego godzinowego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
z innych  źródeł  oraz oświadcza,  że  to   zaangażowanie  nie  przekracza  276 godzin
miesięcznie

 posiada  umiejętności  i  kwalifikacje  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zlecenia
określonego  w § 2

§ 4
1. Wykonanie pracy określonej w § 2 nastąpi  na podstawie protokołu.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do :
 zapłaty  za  szkolenie  kwoty…………... (słownie:

……………………………………………) na podstawie umowy zlecenia lub faktury,
protokołu przyjmującego pracę, rachunku wystawionego przez Wykonawcę  płatnej w
terminie 14 dni od daty doręczenia jej do siedziby Zleceniodawcy,  pod warunkiem
dostępności środków finansowym na koncie do obsługi projektu

 Kwoty zapłaty będą realizowane co 3 miesiące zgodnie z harmonogramem płatności.
 Kwota, o której mowa w §3 stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu

realizacji niniejszej umowy.
 Wynagrodzenie  będzie  współfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego

§ 5
Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za tygodniowym okresem
wypowiedzenia.

§ 6
W  sprawach  nienormowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu
cywilnego.

§ 7
Wykonawca  nie dopuszcza  zmian w  umowie. 

§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.

§ 9
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie lub na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca                                                             Zleceniodawca     



Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU 
Imię i nazwisko osoby zaangażowanej w projekcie …………………………………………
PESEL…………………………………………………………………………………………
Stanowisko/funkcja w projekcie ……………………………………………………………
Data zaangażowania w projekcie     …………………………………………………………
Podstawa zaangażowania ……………………………………………………………………
Okres zaangażowania…………………………………………………………………………
Wymiar czasu pracy i godziny pracy1 ……………………………………………………… 
Podejmując się realizacji obowiązków w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
EFS (EFRR) w ramach RPO WM 2014-2020 oświadczam, co następuje
1. Jestem/Nie jestem*  zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w 
realizacji Programu Operacyjnego2. 

Jednocześnie fakt mojego zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM nie generuje 
określonej w aktualnych zapisach dokumentu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 sytuacji konfliktu interesów i podwójnego finansowania, gdyż 
jestem zatrudniony w (……….nazwa instytucji…….…..) będącej (rodzaj instytucji uczestniczącej w 
realizacji RPO WM) …………………………………….……………………………….………………………………... na 
stanowisku (nazwa stanowiska) …………………………………………………………..……………………………….…… w 
(nazwa jednostki organizacyjnej) …………………………………………………………....………………………………..…… .* 

2. Jestem / Nie jestem* zaangażowany/a w realizację innych projektów RPO WM 2014-2020 lub/i 
projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności u Beneficjenta na podstawie
stosunku pracy lub innej formy zaangażowania. Jestem zaangażowany/a w wykonywanie 
następujących zadań w niżej wymienionych projektach: 

Lp. Miejsce pracy Źródło 
finansowania 
(program 
operacyjny lub 
inicjatywa 
wspólnotowa) i 
nr projektu 

Stanowisko 
w ramach 
projektu 

Podstawa 
zatrudnienia 
(rodzaj 
umowy) 

Okres 
zatrudnienia 
(od dnia – do 
dnia) 

Liczba godzin 
wykonywanych 
w ramach 
stanowiska 
miesięcznie 

1. 

2. 

3. Zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach RPO WM 2014-2020 i/lub projektów 
realizowanych w ramach innych projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności u Beneficjenta i/lub innych Beneficjentów na podstawie stosunku pracy i/lub innej formy 
zaangażowania w projekcie, w inne zadania w ramach przedmiotowego projektu oraz moje pozostałe
obowiązki pracownicze wynikające z innych umów nie wykluczają możliwości prawidłowej i 

Projekt nr RPMA 10.01.01-14-7314/16 pod  nazwą „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze,  inwestuję  w  swoją  przyszłość”  dofinansowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).     



efektywnej realizacji powierzonych mi zadań w przedmiotowym projekcie. 

4. Moje 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 nie przekracza 276 godzin miesięcznie3. 

5. Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że w razie przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt. 4 
Oświadczenia, wypłacone mi wynagrodzenie staje się kosztem niekwalifikowanym i podlega żądaniu 
zwrotu od Beneficjenta przez instytucję uczestniczącą w realizacji PO. 

6. Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności pracowniczej z tego tytułu, wynikającej z 
art. 124 i następne Kodeksu Pracy. / Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności z tego 
tytułu, wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącej naprawienia szkody.* 

7. Zobowiązuję się do monitorowania mojego zaangażowania w realizację zadań wynikających z ww. 
umów zawartych w ramach projektów oraz do dostarczenia dokumentu potwierdzającego czas pracy 
przed zawarciem umowy o pracę i/lub innego dokumentu potwierdzającego moje zaangażowanie 
ramach danego projektu Beneficjenta oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia zmiany stopnia 
zaangażowania w ciągu 7 dni od jej wystąpienia. 

8. Zobowiązuję się podać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia bazy personelu 
projektu w ramach systemu SL2014. 

9. Zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia prawidłowo wykonanych zadań, liczby oraz 
ewidencji godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, 
z wyłączeniem przypadku, gdy wykonuje swoje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty 
związane z moim zaangażowaniem wyraźnie wskazują na godziny pracy. 

10. Zobowiązuję się do spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3-5 w okresie kwalifikowania 
mojego wynagrodzenia w przedmiotowym projekcie, a w przypadku zaistnienia zmiany w powyższym
stanie rzeczy, który potwierdza niniejsze oświadczenie, zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania Beneficjenta o zaistniałych zmianach. 

.…….……….…………………………… 

(Data i podpis składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

1 - O ile określono w dokumentach związanych z zaangażowaniem  

2 - Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała 
zadania związane z zarządzaniem PO.  

3 -Limit zaangażowania zawodowego dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności: 
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku 
pracy, przy czym 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, 
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia 
czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza 
projektami (o ile dotyczy). 

  


