
   

 
             Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego  nr 1/2021 

„Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach 

Bodzentyn i Piekoszów.” 

Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0132/19 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

………………………………………………………………… 

(nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy)  

 

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

(dane adresowe)  

         

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Tytuł:  zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług przeprowadzenia zajęć dla 

uczestników projektu  oświadczam,  że:  

 
………………………………………………………………………………   - będąca osobą wyznaczoną do realizacji zajęć 
  (imię i nazwisko osoby, wyznaczonej do prowadzenia zajęć) 

• Posiada wyższe wykształcenie: kierunkowe 

lub inne  nadające kwalifikacje do 

nauczania przedmiotu w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli(…) z późn. zmianami (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1264) 

Wykształcenie: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 (rodzaj i kierunek ukończonych studiów, studia podyplomowe, kursy 

kwalifikacyjne, itp.) 

• Posiada przygotowanie pedagogiczne; 

• Posiada minimum stopień awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy 

• Posiada ……………. lat  doświadczenia dydaktycznego; 

*niepotrzebne skreślić  

 

Ponadto oświadczam że: 

• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia; 

• Posiadam wszelkie uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem Zamówienia; 



   

 
• Cena oferty obejmuje wszelkie należności związane z wykonywaniem Zamówienia /składki ZUS 

pracownika i pracodawcy, dojazd na zajęcia/ 

• W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, podpiszę umowę według załączonego wzoru, 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

• Zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem Zamówienia 

zawartym w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania 

Zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń 

finansowych 

• Akceptuję terminy płatności wynikające z zapisów w Umowie. 

•  Oświadczam, że w przypadku osobistego wykonywania usługi, w całym okresie wykonywania 

niniejszego zamówienia, moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z EFS (w tym w projekcie „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo 

utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”                                                                                         

oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków innych podmiotów nie przekracza 276 

godzin miesięcznie. Równocześnie zobowiązuję się do przedstawiania Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia o łącznym zaangażowaniu zawodowym przed podpisaniem umowy o realizacji 

zamówienia oraz informowania o każdej zmianie treści tego oświadczenia, w szczególności o 

zwiększeniu zaangażowania zawodowego. Zobowiązuję się również do przedstawiania 

Zamawiającemu protokołów w postaci kart pracy, wskazujących prawidłowe wykonanie zadania, liczbę 

oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym wynikających z pracy w projekcie „Projekt 

wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach 

Górno i Masłów”                                                                                                                                                    

 

 

 

………………………………… 

           (miejsce, data)  

……………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 


