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OŚWIADCZENIE 2 

 
do zapytania ofertowego na świadczenie  usługi w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć          

z psychologiem na podstawie umowy zlecenia w ramach projektu  

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

....................................................... 

             (imię i nazwisko) 

 

....................................................... 

          (adres zamieszkania) 

  

 

W związku z zaangażowaniem w ramach realizacji projektu pn. pt.: „AKADEMIA 

PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności    w stopniu  

upowszechniania edukacji przedszkolnej, świadom/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą oświadczam,  

że na dzień zawarcia umowy do projektu: 

- zakres zadań wykonywanych w projekcie nie pokrywa się z obowiązkami powierzonymi mi na 

podstawie umowy o pracę zawartej z 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- nie pracuję w instytucji/instytucjach uczestniczącej/uczestniczących w realizacji PO KL  

(tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji 

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

Instytucji Wspomagającej) na podstawie stosunku pracy,  

- pracuję w instytucji/instytucjach uczestniczącej/uczestniczących w realizacji PO KL  

(tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji 

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

Instytucji Wspomagającej) na podstawie stosunku pracy, niemniej nie zachodzi konflikt interesów 

bądź podwójne finansowanie w przypadku zatrudnienia w niniejszym projekcie, 

- 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 …………………………………………………………… i innych 

podmiotów, nie przekracza 240 godzin zegarowych miesięcznie i nie przekroczy tego limitu         w 

okresie mojego zaangażowania w projekcie,  

- zobowiązuję się każdorazowo przy rozliczaniu i wypłacie wynagrodzenia okazać ewidencję 
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godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO w odniesieniu do okresu 

realizacji niniejszego projektu oraz wszystkich godzin przepracowanych na umowie o pracę          i 

innych umów, 

- zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie wyżej wymienionych 

warunków, w szczególności mojego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

……………………………………………………………………. i innych podmiotów w trakcie 

realizacji niniejszego projektu. 

 

 

 

 

 

..................................................................................... 

                                                   (czytelny podpis Oferenta) 

 

 

 

 

mailto:info@akademia-przedszkolaka.com

