
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 
 

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

(pieczęć podmiotu)       (miejscowość i data) 

 

Oświadczenie 

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora 

finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr 

RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w 

ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów 

kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oświadczamy, że: 

1. Nie zalegamy z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prywatnych, ani wobec innych 

podmiotów. 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art.145 ust. 6 ustawy 

z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust 

2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 

nr 157, poz.1241). 

3. Nie podlegamy wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej na podstawie: Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.) Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), Art. 9 ust. 1 pkt  2a ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (tekst jednolity: (Dz. U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.). 

4. Nie jesteśmy Powiązani z Liderem - Gminą Karczew. 

5. Zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu i braku uwag do niniejszego Regulaminu, 

6. Przystępujemy do wspólnej pracy przy konstruowaniu studium wykonalności i wniosku o 

dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego. 

7. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z innymi podmiotami w rozumieniu załącznika 1 do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. EU 

L 187 Z 26.06.2014, str. 1) 

8. Profil działalności Partnera jest zgodny z celami partnerstwa; 

 

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

      Pieczęć podmiotu                             Data i podpis osób upoważnionych 


