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Kielce, dnia 01.03.2013 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/P/LOWES/2013 
 

z dnia 01 marca 2013 r. 
 

dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: „Lokalny  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we 
Włoszczowie" 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
 
 Fundacja „PEStka” 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego  36/20, 25-431 Kielce 

NIP: 657 29 07 276 

               REGON: 260601413 

 
 

1. Określenie trybu zamówienia.  
Niniejsze zamówienie zostaje dokonane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki opisaną w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z 
dnia 15 grudnia 2011 r. 
 
2. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest udzielania indywidualnego doradztwa księgowego oraz świadczenie usług 
zewnętrznych księgowych dla uczestników projektu pn „Lokalny  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
we Włoszczowie" w zadaniu „Działalność Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 1 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 

Termin ogłoszenia na stronie internetowej http://oweswloszczowa.eu/ oraz w siedzibie Zamawiającego: 

01.03. -18.03.2013r. 

 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 Część I – Udzielanie indywidualnego doradztwa księgowego dla uczestników projektu „Lokalny 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”, określonych w pkt a, obejmującego 

tematykę z zakresu księgowości, opisaną w pkt c) w okresie marzec 2013-30 październik 2015 , w 

http://oweswloszczowa.eu/
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dowolnej ilości godzin  aż do wyczerpania łącznej puli 800 godzin przypadających na całość doradztwa 

indywidualnego w projekcie (księgowego, prawnego i biznesowego).  

a) Uczestnicy projektu, którzy będą korzystać z indywidualnego doradztwa księgowego: 

 50 osób bezrobotnych zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie powiatu 
włoszczowskiego lub jędrzejowskiego, które są zainteresowane prowadzeniem działalności w 
obszarze ekonomii społecznej, 

 40 podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), Centra 
Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej), zwanych dalej PES w zakresie zakładania i/lub prowadzenia działalności w 
sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej. PES mają swoją siedzibę lub 
oddział na terenie powiatu włoszczowskiego lub jędrzejowskiego. 

 80 przedstawicieli PES (członkowie, pracownicy, wolontariusze), zamieszkujących pracujących lub 
uczących się na terenie powiatu włoszczowskiego lub jędrzejowskiego 

 

b) Miejsce świadczenia usług: 

 Centrum Szkoleniowo-Doradcze działające przy Lokalnym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej 

we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12, 

 siedziba uczestnika projektu na terenie powiatu włoszczowskiego lub jędrzejowskiego 

 droga elektroniczna. 

 

c) Przykładowy zakres tematyczny indywidualnego doradztwa księgowego: 

 konsultacje w kwestiach księgowych związanych z realizacją projektów, 

 doradztwo dot. obowiązków wynikających z prowadzenia księgowości w PES 

 opisywanie dokumentów, w tym faktur  VAT, list płac, delegacji itp. 

 doradztwo w kwestii przygotowania sprawozdania finansowego rocznego dot. PES 

 doradztwo w kwestii obowiązków sprawozdawczych związanych z  realizacji projektu 

 doradztwo w kwestii obowiązków  księgowe wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES , 

 doradztwo podatkowe i kadrowe, 

 doradztwo księgowe w pozostałych kwestiach księgowych związanych z działalnością PES. 

 

d) Częstotliwość udzielania indywidualnego doradztwa księgowego 

 

Doradztwo księgowe odbywa się w zależności od potrzeb uczestników projektu. Każdorazowy miesięczny 

ich wymiar będzie uprzednio ustalony z Zamawiającym w porozumieniu z uczestnikiem projektu. 

Łączna pula do wykorzystania na udzielanie doradztwa księgowego, prawnego i biznesowego w ramach 

projektu wynosi: 

W 2013 –200 h, w tym 40 to pomoc de minimis` 

W 2014 – 350 h, w tym 100 to pomoc de minimis 

W 2015 – 250 h 
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Łącznie: 800 h doradztwa księgowego, prawnego i biznesowego,  w tym 140 godz. to pomoc de minimis 

 

e) Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

85312320-8 Usługi doradztwa 

 
f) Termin wykonania zamówienia: 

 

Marzec 2013 do październik 2015. 
 

g) Inne istotne warunki zamówienia: 

 

 termin płatności zgodnie z umową będzie wynosił 30 dni pod warunkiem posiadania środków na 

rachunku bankowym projektu  transzy dotacji przekazanej w trakcie realizacji lub po zakończeniu 

wykonywania zlecenia przez Lidera projektu Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny 

Krąg” .  

 Wykonawca wystawi fakturę, rachunek po realizacji zamówienia zgodnie z ofertą. 

 

 

 Część II – Świadczenie Usług księgowych, dla 27 PES, uczestników projektu określonych w pkt a, 

obejmującego tematykę z zakresu księgowości opisana w pkt b, w okresie marzec 2013- październik 2015 

w łącznym wymiarze 1350 godzin.  

 

a) Uczestnicy projektu, którzy będą korzystać zewnętrznych usług księgowych: 

 27 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 2 PES prowadzących działalność gospodarczą, które 
mają swoją siedzibę lub oddział na terenie powiatu włoszczowskiego lub jędrzejowskiego. 

 
PES korzystające z zewnętrznych usług księgowych: 
   spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie 
(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 
Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej). 

 
b) Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

 usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie odpowiednich dokumentów 
księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w szczególności ewidencji środków 
trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych, 

 prowadzenie dokumentacji księgowej,  

 sporządzanie polityki rachunkowości dla PES, 

 sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów w ramach PES,  

 sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania rocznego dla PES i innych, jeśli 
przepisy obowiązującego prawa nakładają na PES obowiązek ich sporządzania, 

 budowa planu kont 

 rozliczanie grantu/dotacji do 100.000 zł. 
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 wypełnianie obowiązków sprawozdawczych względem Urzędu Skarbowego, na podstawie danych 
wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji, w tym terminowe sporządzanie zeznań 
podatkowych zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych, 
jeśli przepisy obowiązującego prawa nakładają na PES obowiązek ich sporządzania Zleconych  
 

c) Częstotliwość świadczenia zewnętrznych usług księgowych 
 

Każda z 27 PES ma do wykorzystania pulę 50 godzin , wg specyfikacji ilości godzin w poszczególnych 

latach: 

 
W roku 2013 -  430 godzin usług księgowych , w tym 30 godzin z pomocą de minimis 

W roku 2014 – 520 godzin usług księgowych , w tym 70 godzin z pomocą de minimis 

W roku 2015 -400 godzin usług księgowych ,  

 

Łącznie:  1350 godzin usług księgowych, w tym 100 godzin z pomocą de minimis 

 

Zakres świadczenia usług określane są wg indywidualnych potrzeb poszczególnych PES w porozumieniu 

z Zamawiającym.   

 

d) Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

 
79211000-6 Usługi księgowe 
 

e) Termin wykonania zamówienia: 

 

marzec 2013 do październik 2015. 

 

f) Inne istotne warunki zamówienia: 

 

 termin płatności zgodnie z umową będzie wynosił 30 dni pod warunkiem posiadania środków na 

rachunku bankowym projektu  transzy dotacji przekazanej w trakcie realizacji lub po zakończeniu 

wykonywania zlecenia przez Lidera projektu Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny 

Krąg” .  

 Wykonawca wystawi fakturę, rachunek po realizacji zamówienia zgodnie z ofertą. 

 

4. Przygotowanie oferty: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  oferenci, którzy spełniają wymogi formalne : 

a) ukończyli studia zawodowe/magisterskie lub studia podyplomowe o profilu księgowym (tj. 

rachunkowość i/lub finanse) 

b) posiadają min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 lata doświadczenia  w udzielaniu 

doradztwa księgowego dla PES i/lub prowadzenia księgowości dla PES 
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Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na 

podstawie złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.  

 

W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o 

udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, w imieniu których co najmniej jedna osoba zdolna jest 

do wykonania zamówienia, tj. spełnia warunki wskazane powyżej. 

 

Wykonawca, który zdolny jest do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego 

realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę, zgodnie z Załącznikami. 

 

Wykonawca powinien w Załączniku nr 1 podać cenę brutto 1 h zamówienia, z wyszczególnieniem ceny 

netto, stawki podatku VAT. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być podpisana przez 

osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym 

podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. 

 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie 

koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie 

Wykonawcy. 

 

Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 

  

5. Zamawiający dopuszcza złożenie przez jeden podmiot ofert częściowych, tj. : 

a) wyłącznie na zamówienie dot. udzielania indywidualnego doradztwa księgowego 

b) wyłącznie na zamówienia dot. świadczenia zewnętrznych usług księgowych 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.03.2013 r. z dopiskiem: „Oferta na realizację usług 

księgowych oraz indywidualnego doradztwa księgowego w ramach projektu pn. „Lokalny Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” 

 

Oferty można składać: 

 osobiście w siedzibie Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie od 

poniedziałku do piątku w godz. 8-16, ul. Mickiewicza 12 , 29-100 Włoszczowa 

 lub 

 przesłać listem poleconym/kurierem na adres Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

we Włoszczowie:  ul. Mickiewicza 12 , 29-100 Włoszczowa 
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Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. O 

zachowaniu terminu złożenia oferty, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu oferty do siedziby 

Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie. 

 

7. Informacje na temat zamówienia:  

 

Ewentualne informacje udzielane są przez Annę Mikołajczyk– asystentkę koordynatora projektu 

 telefonicznie, pod numerem 607 621 692 

 e-mailowo pod adresem: fundacja.pestka@gmail.com 

 

8. Kryteria oceny oferty: 

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej 

w oparciu o następujące kryteria: 

 

a) Udzielanie indywidualnego doradztwa księgowego 

 

Cena brutto za 1 godz. doradztwa-70 % (70 pkt.) 

Doświadczenie w udzielaniu indywidulanego doradztwa księgowego – 30% (30 pkt.) 

  

 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta 

według wzoru  

              Cena minimalna 

Cena = ------------------------- x 70 

            Cena oferty badanej 

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 

 

- W ramach kryterium „Doświadczenie w udzielaniu indywidulanego doradztwa księgowego” Zamawiający 

będzie przyznawał punkty za jego brak bądź występowanie, w następującym przedziale - od 0 do 30 

punktów - w oparciu o dane zawarte w oświadczeniu Wykonawcy oraz dokumentacji dodatkowej 

potwierdzającej realizacje przedmiotu zamówienia. Poprzez doświadczenie w udzielaniu 

indywidulanego doradztwa księgowego Zamawiający rozumie: 

- doświadczenie w udzielaniu doradztwa księgowego dla 5 PES i więcej-30% (30 pkt.) 

- doświadczenie w udzielaniu doradztwa księgowego dla 3-4 PES -20 % (20 pkt.) 

- doświadczenie w udzielaniu doradztwa księgowego dla 2 PES -10 % (10 pkt.) 

- doświadczenia w udzielaniu doradztwa księgowego dla mniej niż 2 PES- 0% (0 pkt) 

 

 

b) Świadczenie zewnętrznych usług księgowych 

 

Cena brutto za 1 godz. usługi-70 % (70 pkt.) 
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Doświadczenie w świadczeniu usług księgowych dla PES– 30% (30 pkt.) 

  

 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta 

według wzoru  

 

              Cena minimalna 

Cena = ------------------------- x 70 

            Cena oferty badanej 

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 

 

- W ramach kryterium „Doświadczenie w świadczeniu usług księgowych” Zamawiający będzie przyznawał 

punkty za jego brak bądź występowanie, w następującym przedziale - od 0 do 30 punktów - w 

oparciu o dane zawarte w oświadczeniu i załączonej dokumentacji dodatkowej. Poprzez 

doświadczenie w świadczeniu usług księgowych Zamawiający rozumie: 

- doświadczenie w prowadzeniu  dokumentacji księgowej dla co najmniej 2 PES -15 % (15 pkt.) 

- doświadczenie w prowadzeniu  dokumentacji księgowej dla mniej niż 2 PES -0 % (0 pkt.) 

-doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania rocznego dla co 

najmniej 2 PES- 15 % (15 pkt.). 

-doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania rocznego dla mniej 

niż 2 PES- 0% (0 pkt.). 

 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym 

wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.  

Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu podlega odrzuceniu.  

 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zakończenia 

przyjmowania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, 

które przesłały oferty oraz poinformuje na stronie internetowej http://oweswloszczowa.eu/ 

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od podpisania umowy, 

Zamawiający będzie mógł wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym, tj. 

Fundacją „PEStka” z Kielc oraz partnerami w projekcie „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

http://oweswloszczowa.eu/
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we Włoszczowie”, tj.  Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ‘Krzemienny Krąg” z Bałtowa , Fundacją 

Akademia Obywatelska  z Przeworska oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wymienionych wcześniej podmiotów oraz osobami wykonującymi w imieniu tych podmiotów czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie co najmniej 10% akcji lub udziałów; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawanie 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. 

 

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 

potencjalny wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie  

o braku występowania wskazanych wyżej powiązań 

 

Kielce, 01.03.2013r.                                                 Anna Mikołajczyk-Prezes Zarządu 

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

            miejscowość i data                                   imię i nazwisko osoby   działającej w imieniu  Zamawiającego  

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - oferta 

2) Załącznik nr 2 -Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym. 

3) Załącznik nr 3- Oświadczenie dot. doświadczenia w udzielaniu indywidualnego doradztwa 

księgowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej  

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. doświadczenia w świadczeniu usług księgowych na rzecz PES 
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Załącznik nr 1  

Dot. postępowania nr: 1/P/LOWES/2013 

O F E R T A 

 
Ja/My niżej podpisani  

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

z siedzibą w: .................................................................................................................................................... 

 

składamy niniejszą ofertę/ ofertę częściową* na realizację usług księgowych w ramach projektu pn. 

„Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 

1/P/LOWES/2013  z dnia 01.03.2013 roku: 

 

Część I – Udzielanie indywidualnego doradztwa księgowego dla uczestników projektu „Lokalny Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”, określonych w zapytaniu ofertowym, obejmującego 

tematykę z zakresu księgowości, opisaną w zapytaniu ofertowym, w okresie marzec 2013-październik 

2015, w dowolnej ilości godzin aż do wyczerpania łącznej puli 800 godzin przypadających na całość 

doradztwa indywidualnego w projekcie (księgowego, prawnego i biznesowego).  

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

za cenę netto za 1 godziny doradztwa : .............................................. PLN  

 

plus podatek VAT ............. % tj. ...................... PLN 

 

tj. cena brutto za 1 godzinę doradztwa:  ................................................ PLN 

 

(słownie:.......................................................................................................................... 

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

 

 Część II – Świadczenie Usług księgowych, dla 27 PES, uczestników projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”, określonych w zapytaniu ofertowym, obejmującego tematykę z 

zakresu księgowości opisana zapytaniu ofertowym, w okresie marzec 2013-październik 2015 w łącznym 

wymiarze 1350 godzin.  

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

za cenę netto: .............................................. PLN,  

 

plus podatek VAT ............. % tj. ...................... PLN 
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tj. cena brutto ................................................ PLN,  

 

(słownie:.......................................................................................................................... 

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

 

za cenę netto za  1-godzinę usługi dla jednego PES : .............................................. PLN  

 

plus podatek VAT ............. % tj. ...................... PLN 

 

tj. cena brutto za 1 godzinę usługi dla jednego PES:  ................................................ PLN 

 

(słownie:.......................................................................................................................... 

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

 

 

2. Oświadczam, że spełniam warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.  

 

 

 

 

 

 

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

            miejscowość i data                                       Pieczęć i podpis wykonawcy 

     lub  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2  

 

 

Dot. postępowania nr: 1/P/LOWES/2013 

 

 

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

pełna nazwa Wykonawcy                                                                                                   miejscowość i data  

 

………………………………………………………………………  

adres Wykonawcy  

 

………………………………………………………………………  

NIP Wykonawcy  

 

……………………………………………………………………..  

imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ  

 

          Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym tj. 

Fundacją „PEStka” z Kielc (ul. Piłsudskiego 36/20, 25-431 Kielce) oraz partnerami w projekcie „Lokalny 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”, tj.  Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 

‘Krzemienny Krąg” (27-423 Bałtów 55) , Fundacją Akademia Obywatelska (ul. Krasickiego 54/16, 37-200 

Przeworsk).  

Nie posiadam powiązań między Zamawiającym oraz partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub partnerów projektu lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego lub partnerów projektu czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi 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.  

 

 

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  

Dot. postępowania nr: 1/P/LOWES/2013 

 

 

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

pełna nazwa Wykonawcy                                                                                                      miejscowość i data  

 

………………………………………………………………………  

adres Wykonawcy  

 

………………………………………………………………………  

NIP Wykonawcy  

 

……………………………………………………………………..  

imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

niniejszym oświadczam, iż posiadam doświadczenie: 

a) w udzielaniu indywidualnego doradztwa księgowego dla PES , w tym dla: 

 

1. …………………………………….. 

2. ……………………………………... 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

 

 

Powyższe doświadczenie nabyłem w okresie ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

Dot. postępowania nr: 1/P/LOWES/2013 

 

 

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

pełna nazwa Wykonawcy                                                                                                      miejscowość i data  

 

………………………………………………………………………  

adres Wykonawcy  

 

………………………………………………………………………  

NIP Wykonawcy  

 

……………………………………………………………………..  

imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

niniejszym oświadczam, iż posiadam doświadczenie w świadczeniu usług księgowych dla PES w zakresie: 

 

a) prowadzenia  dokumentacji księgowej dla PES, w tym dla 

   1. …………………………………….. 

   2. ……………………………………... 

   3……………………………………………… 

 

b) sporządzania sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania rocznego dla PES, w tym dla 

1. …………………………………….. 

2. ……………………………………... 

3 ……………………………………….. 

 

Powyższe doświadczenie nabyłem w okresie ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 

 

 

 

 


