
 

 

…….................., dnia ................................... r. 

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

      (pieczęć Wnioskodawcy) 

 

OŚWIADCZENIE składane przez Oferenta 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a reprezentujący/-a ………………………………………………… 
      (nazwa Oferenta) 

oświadczam, że: 

 

- zapoznałem/am się z treścią Programu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy 

osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, 

 

- zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert pn.  

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową 

w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum 

Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający III, 

 

-  instytucja, którą reprezentuję ma zagwarantowane środki własne na pokrycie co najmniej 

20% kosztów projektu w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania, 

 

- informacje zawarte w ofercie konkursowej są zgodne z prawdą, 

 

-  wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej nazwy instytucji, którą reprezentuję, przedmiotu dotacji oraz kwoty 

przyznanej dotacji, 

 

- oświadczam, że żaden element projektu przedstawiony w ofercie konkursowej nie był, nie jest 

i nie będzie współfinansowany z innych źródeł (nie dotyczy to wkładu własnego 

Wnioskodawcy), 

 

- oświadczam, że sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej1 / Klubu 

Integracji Społecznej2 (niepotrzebne skreślić) za 2018 r., zostało złożone wojewodzie  

w systemie CAS w terminie do dnia 31 marca 2019 r. 

 

- oświadczam, że (niepotrzebne skreślić) 

 jestem podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku VAT, w związku z tym 

zawarta w ofercie kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 

przedstawia kwoty netto /  

 nie jestem podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku VAT, w związku z tym 

zawarta w ofercie kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 

przedstawia kwoty brutto*. 

................................................ 
            (podpis) 

                                                           
1 Centrum Integracji Społecznej składa sprawozdanie na podstawie przepisu art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia  

13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1828 z późn. zm.) 
2 Klub Integracji Społecznej składa sprawozdanie na podstawie przepisu art. 18a ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1828 z późn. zm.) 
*skreślić odpowiednio 


