Projekt pn. „Czas nowych możliwości w SP 29 w Białymstoku” nr POKL.09.01.02-20-960/13
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, 05.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.1.2/CNM
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 ogłasza nabór
nauczycieli/prowadzących poniższe zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne w ramach projektu pn. „Czas
nowych możliwości w SP 29 w Białymstoku” nr-POKL.09.01.02-20-960/13 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

I. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć rozwijających
kompetencje kluczowe, socjoterapie, logopedie i zajęcia w klasie „o”. Projekt „Czas nowych
możliwości w SP 29 w Białymstoku” adresowany do uczniów i uczennic klas O, IV-VI szkoły
podstawowej.
2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego
3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z faktyczną liczbą zrealizowanych przez zleceniobiorcę godzin,
na podstawie rozliczenia przedstawionego po zrealizowaniu części lub całości zajęć. Wynagrodzenie
płatne będzie w ciągu 14 dni od rozliczenia. Warunkiem terminowego wypłacenia wynagrodzenia jest
dostępność środków na subkoncie Zamawiającego związanego z realizacją projektu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
CZĘŚĆ I. ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – w wymiarze 50 godzin (25 spotkań x 2 h),
1 grupa 8 os. dzieci zdolne, przejawiające zainteresowania. W ramach zajęć wycieczki śladami
Niemiec na Podlasiu.
CZĘŚĆ II. ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – w wymiarze 50 godzin (25 spotkań x 2 h),
1 grupa 8 os. dzieci zdolne, przejawiające zainteresowania. Praktyczne wykorzystanie języka w życiu
codziennym i technice video. W ramach zajęć wspólne gotowanie potraw Anglii, wyjście do
restauracji.
CZĘŚĆ III. ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z MATEMATYKI – w wymiarze 50 godzin (25 spotkań x 2 h), 1 grupa
8 os. dzieci zdolne, przejawiające zainteresowania. Zajęcia z wykorzystaniem gier logicznych,
układanek zestawów brył i figur, pangramów multimedialnych i tablicy interaktywnej.
CZĘŚĆ IV. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KLASY IV – w wymiarze 50 godzin (25 spotkań x
2 h), 1 grupa 8 os., dzieci wyłonione na podstawie testu kompetencji klas III, które miały problemy
matematyczne/ dzieci z opinią PPP.
CZĘŚĆ V. ZAJĘCIA ROZWOJOWE POLONISTYCZNO-TEATRALNE IV – w wymiarze 50 godzin (25
spotkań x 2 h), 1 grupa 8 os., dzieci zdolne, przejawiające zainteresowania. Zajęcia bazują na
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scenkach, dramie, zabawach słownych i literackich. Wykorzystują kamerę, telewizor, DVD, rekwizyt y,
stroje, materiały do dekoracji, itp. W ramach zajęć wyjścia do teatrów.
CZĘŚĆ VI. ZAJĘCIA ROZWOJOWE PRZYRODNICZO-KULTUROWE „ZIELONĄ ŚCIEŻKĄ PRZEZ PODLASIE”
– w wymiarze 50 godzin, 2 grupy 8 os., dzieci zdolne, przejawiające zainteresowania- łącznie 100 h
Cykl składa się z 2 części: edukacyjnej (15 spotkań x 2 h) i praktycznej (5 wycieczek x 4 h). Tematyka
wokół ochrony otaczającej przyrody, zdrowia (segregacja odpadów, zdrowy styl, żywność) i
wielokulturowości Podlasia (muzyka, stroje, kuchnia, religia, język). Wykorzystanie karty pracy ksero,
zestawy do doświadczeń, artykuły spożywcze, papiernicze, klucze roślin, kompasy, lornetki, lupy,
mapy, kamerę i aparat do dokumentacji.
Cykl zakończony wyjazdem na 4 dni do Serw k/Augustowa - Zielona Szkoła „Flora i fauna jeziora i lasu
na podstawie Puszczy Augustowskiej”.
CZĘŚĆ VII. WOLONTARIAT – w wymiarze 50 godzin (25 spotkań x 2 h), 1 grupa 8 os. dzieci z pasją
społecznikowską, chęcią aktywnego działania w szkole i środowisku lokalnym.
Zajęcia składają się z części warsztatowej i praktycznej realizacji projektu społecznego na rzecz
rówieśników wg autorstwa młodzieży.
CZĘŚĆ VIII. EFEKTYWNA NAUKA – w wymiarze 50 godzin (25 spotkań x 2 h),, 2 grupy 8 os., uczniowie
ze specjalnymi potrzebami, dysleksją, dysgrafią, trudnościami w nauce, opinie i wskazania PPP/n-la. łącznie 100 h. Zajęcia z wykorzystaniem gier i programów komputerowych, tablicy interaktywnej.
CZĘŚĆ IX. SOCJOTERAPIA – w wymiarze 50 godzin (25 spotkań x 2 h), 1 grupa 10 os., z trudnościami
wychowawczymi i zaburzeniami zachowania na podstawie opinii pedagoga szkolnego kl. IV-VI
Zajęcia z wykorzystaniem kart pracy ksero, gier dydaktycznych, kart, książek, pacynek, filmów,
muzyki, instrumentów muzycznych. W ramach zajęć, odbędą się 2 wspólne wyjścia integracyjne
(kino, pizza itp.) Zajęcia prowadzi 2 socjoterapeutów – jeden w ramach umowy wolontariackiej.
CZĘŚĆ X. LOGOPEDIA – w wymiarze 160 godzin, 10 dzieci z zaburzeniami mowy na podstawie opinii i
wskazań PPP. Zajęcia indywidualne bazujące na korekcji wad wymowy, ćwiczeń oddechowych przy
lustrze i komputerze, z wykorzystaniem programów logopedycznych, mikrofonu, słuchawek,
szpatułek, wibratorów i lizaków logopedycznych, kart, książek, plansz itp.
CZĘŚĆ XI. ZAJĘCIA TEATRALNE „W ŚWIECIE BAŚNI I KSIĄŻKI” – w wymiarze 25 godzin (25 spotkań x
1h), 1 grupa, wszystkie dzieci z kl. O.
CZĘŚĆ XII. „JĘZYK ANGIELSKI TO WESOŁA ZABAWA” - 2 grupy w wymiarze 25 godzin (25 spotkań x
1h), łącznie 50 h.
CZĘŚĆ XIII. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPEUTYCZNYMI „MÓJ MAŁY WIELKI
ŚWIAT” – w wymiarze 25 godzin (25 spotkań x 1h), 1 grupa os. z kl. „O”. Rezultatem zajęć jest
osiągnięcie przez dzieci dojrzałości szkolnej.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania.
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2.

Osoby zatrudnione w instytucji zaangażowanej w realizację PO KL, tj. w Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, i
Krajowej Instytucji Wspomagającej, mogą ubiegać się o prowadzenie zajęć wyłącznie w sytuacji,
w której nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. Warunkiem spełnienia
wymagania określonego w pkt. 2 jest oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą brać udział w postępowaniu, pod
warunkiem osobistego wykonywania zadań. W szczególności osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą nie może zlecić przeprowadzenia zajęć oraz innych czynności ustalonych
w treści umowy osobie trzeciej.
4. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty, które są powiązane kapitałowo lub
osobowo z Zamawiającym, w szczególności, które:
 pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego;
 pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa pub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 4 jest oświadczenie zgodnie z załącznikiem
nr 3.
5. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się osoby, których łączne zaangażowanie
zawodowe1 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, przekracza 240 godzin miesięcznie. Warunkiem spełnienia
wymagania określonego w pkt. 5 jest oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
w stosunku do wykonawców którzy posiadają:
CZĘŚĆ I. ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
- wykształcenie wyższe z języka niemieckiego
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ II. ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- wykształcenie wyższe z języka angielskiego
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ III. ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z MATEMATYKI
- wykształcenie wyższe z matematyki,
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ IV. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KLASY IV
- wykształcenie wyższe z matematyki,
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.

1

Dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku
cywilnoprawnego i samozatrudnienia (o którym mowa w sekcji 4.5.3 Wytycznych) oraz zaangażowania w
ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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CZĘŚĆ V. ZAJĘCIA ROZWOJOWE POLONISTYCZNO- TEATRALNE IV
- wykształcenie wyższe z języka polskiego,
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ VI. ZAJĘCIA ROZWOJOWE PRZYRODNICZO-KULTUROWE
- wykształcenie wyższe kierunkowe (studia magisterskie lub podyplomowe z co najmniej jednego z
następujących kierunków: biologia/geografia/chemia),
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ VII. WOLONTARIAT
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ VIII. EFEKTYWNA NAUKA
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ IX. SOCJOTERAPIA
- wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe z socjoterapii,
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ X. LOGOPEDIA
- wykształcenie wyższe kierunkowe (studia pierwszego stopnia/ magisterskie w zakresie logopedii lub
studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii)
- przygotowanie pedagogiczne
- minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych.
CZĘŚĆ XI. ZAJĘCIA TEATRALNE „W ŚWIECIE BAŚNI I KSIĄŻKI”
- wykształcenie wyższe z języka polskiego,
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ XII. „JĘZYK ANGIELSKI TO WESOŁA ZABAWA”
- wykształcenie wyższe z języka angielskiego
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
CZĘŚĆ XIII. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPEUTYCZNYMI „MÓJ MAŁY WIELKI
ŚWIAT”
- wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe z socjoterapii,
- przygotowanie pedagogiczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie w nauczaniu w szkole podstawowej.
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III. MIEJSCE, TERMIN I INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Miejsce: Szkoła Podstawa nr 29, ul. Promienna 13a, 15-720 Białystok
2. Przewidywany termin zajęć: w okresie 08.09.2014 r. – 30.06.2015 r., poniedziałek – sobota,
dopasowane bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr
29 w Białymstoku, lub w sobotę, w zależności od godzin dyspozycyjności danej grupy uczniów.
3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,
a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.
4. Wykonawcy będą prowadzić zajęcia wg ustalonego w porozumieniu z Zamawiającym
harmonogramu. Harmonogramy będą dostarczane każdorazowo w wypadku zmiany planu zajęć
szkoły. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w
harmonogramach.
5. Zakres obowiązków :
- osobista realizacja zajęć zgodnie z harmonogramem i programem
- dokumentowanie zajęć w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, kartach czasu pracy;
- promocja projektu – informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego;
- ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie;
- przestrzeganie regulaminu, obowiązującego w pracowniach, w których będą prowadzone
zajęcia;
- decydowanie o doborze form, metod i środków dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy multimedialnych zakupionych w ramach projektu;
ewaluacja postępów uczniów (ewaluacja na wejście i na wyjście – testy wiedzy/egzamin
umiejętności/diagnoza)
6. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów podróży na zajęcia.
7. Wykonawca zobowiązany jest wziąć udział w 2-godzinnym seminarium dotyczącym polityki
równych szans.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwacji i oceny jakości prowadzonych zajęć.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, ZŁOZENIA I OCENY OFERTY:
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Do oferty należy załączyć:
 oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
 oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania
Komisja oceny ofert zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych zawartych
w ofercie poprzez prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte
umiejętności i doświadczenie oraz poprzez możliwość zaproszenia oferenta na bezpośrednią
rozmowę przed podpisaniem umowy.
2. Termin, miejsce i forma składania ofert:
Termin: oferty należy składać w terminie do dnia 20.08.2014 r., do godziny 10:00.
Miejsce: oferty w postaci elektronicznej lub papierowej należy składać na adres:
marzdlainnych@gmail.com lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną do siedziby Stowarzyszenia:
STOWARZYSZENIE „MY DLA INNYCH”, 15 – 665 Białystok, ul. Rumiankowa 13 (wejście z tyłu
budynku szkoły)
Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data
wpływu dokumentów do Biura Projektu.
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3. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium I: Cena – 100%,
Punkty za kryterium „Cena” (maksymalnie 100) zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów
Najwyższą ocenę otrzyma oferent spełniający warunki udziału w postępowaniu, który uzyska
najwyższy procent oceny oferty.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą/e ofertę/y, która/e uzyska/ją najwyższą liczbę punktów w
oparciu o ustalone powyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na realizację usługi.
Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji stawek za świadczenie usługi edukacyjnej w
przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty/ofert lub oferta/oferty z najniższą ceną przewyższały
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zakłada możliwość wyboru 2 osób do realizacji jednej części zamówienia.
Osoba do kontaktu: Bożena Wasilewska
e-mail: marzdlainnych@gmail.com, tel. 602 352 175
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
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Załącznik nr 1
FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO NAUCZYCIELA/PROWADZĄCEGO
Imię (imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon komórkowy
Adres e-mail
Cześć
zamówienia

Aplikowany rodzaj zajęć (proszę wpisać nazwę zajęć podaną w
zapytaniu ofertowym)

Ilość
godz.

Cena
brutto
za
godzinę

Wykształcenie:

Doświadczenie
w prowadzeniu
zajęć z dziećmi:

Dodatkowe
umiejętności/
kwalifikacje
uwagi:
Dyspozycyjność
(możliwe godziny
prowadzenia zajęć
w projekcie)

Pn……………………………………….

Wt……………………………………….

Śr………………………………………..

Czw……………………………………..

Pt………………………………………..

Sob………………………………………

Oświadczam, że:
1. deklaruję uczestnictwo w działaniach wskazanych przez Zleceniodawcę niezbędnych do
realizacji zadań przewidzianych w ramach projektu,
2. zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i
akceptuję zawarte w niej informacje,
3. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

......................................................................
Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU
……………………………………………………………………………….…………..………..

Stowarzyszenie „My Dla Innych”

Imię i nazwisko

ul. Rumiankowa 13
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……..

Adres zamieszkania

15-665 Białystok

Oświadczam, iż obciążenie wynikające z zaangażowania mnie do projektu

„Czas nowych możliwości w SP 29 w Białymstoku” (UDA-POKL.09.01.02-20-960/13
nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych mi zadań.
Moje łączne zaangażowanie zawodowe2 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 240 godzin miesięcznie. Zobowiązuję się
jednocześnie do nie przekraczania ww. miesięcznego limitu godzin w okresie mojego
zaangażowania do projektu.
Oświadczam, iż nie jestem zaangażowany/a w realizację innych projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Oświadczam, iż jestem zaangażowany/a w realizację następujących projektów:
Tytuł projektu i nazwa Beneficjenta

Rodzaj umowy

Okres
zaangażowania

Liczba
godzin
zaangażowania
3
miesięcznie

1.
2.
3.

2

Dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku
cywilnoprawnego i samozatrudnienia (o którym mowa w sekcji 4.5.3 Wytycznych) oraz zaangażowania w
ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
3

W przypadku, gdy nie jest możliwe podanie dokładnej liczby godzin zaangażowania (np. w przypadku umów
o dzieło lub prowadzenia działalności gospodarczej), należy podać orientacyjną i uśrednioną liczbę godzin.
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Oświadczam, iż nie jestem zaangażowany/a w realizację żadnych innych zadań
finansowanych ze źródeł pozaprojektowych, w tym środków własnych Beneficjenta i innych
podmiotów.
Oświadczam, iż jestem zaangażowany/a w realizację następujących zadań pozaprojektowych:
Nazwa pracodawcy / zleceniodawcy

Rodzaj umowy

Okres
zaangażowania

Liczba
godzin
zaangażowania
miesięcznie

1.
2.
3.

Oświadczam, iż podmiot wskazany pod nr ..... jest instytucją uczestniczącą w realizacji PO KL4,
jednakże w przypadku zaangażowania mnie do projektu nie zachodzi konflikt interesów5
ani ryzyko podwójnego finansowania wydatków.
W przypadku zaangażowania w realizację więcej niż jednego projektu lub zaangażowania
jednocześnie na podstawie więcej niż jednej umowy w ramach Projektu zobowiązuję się do
prowadzenia ewidencji godzin i zadań6 realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, z
wyłączeniem przypadku, gdy będę wykonywać wszystkie zadania na podstawie jednego stosunku
pracy.
Zobowiązuję
się
także
do
przekazania
Beneficjentowi
ww.
ewidencji,
w odniesieniu do okresu wykonywania zadań w ramach projektu Beneficjenta.

......................................................................
Data i czytelny podpis

4

Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą,
Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz
Krajową Instytucję Wspomagającą.
5

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.
6

Ewidencja ta powinna mieć charakter „dziennika zajęć”, z którego powinno wynikać, jakie zadania (wg
klasyfikacji zadań wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu) w ramach jakiej umowy i w jakich
godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia. Natomiast szczegółowe wskazywanie poszczególnych
czynności w ramach danej umowy nie jest wymagane.
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w dniu złożenia oferty na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników
(odbiorców) projektu „Czas nowych możliwości w SP 29 w Białymstoku” nie jestem powiązany
osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH” z siedzibą w Białymstoku.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
(Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”) 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

......................................................................
Data i czytelny podpis
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