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Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej  

w realizacji Programów Operacyjnych 

………………………………, dnia …………….. 2017 r. 

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko Wykonawcy  

Adres:  

Pesel:  

NIP1:  

REGON2:  

                        

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCEJ  

W REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 

 

przystępując do udziału w postępowaniu dot. wyboru Młodszego specjalisty ds. ergonomii w celu udzielenia 

zamówienia na realizację w zakresie części ……………………….. usługi dotyczącej przeprowadzenia min. 73, max. 

147 audytów ergonomicznych w dwuosobowym zespole z wykorzystaniem systemów pomiarowych – goniometrów- 

dla 11 przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego w ramach projektu „Mobilne Centrum Ergonomii – 

badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu”, nr RPWP.06.06.01-30-0004/17,  Działanie 6.6., 

Poddziałanie 6.6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działając w imieniu 

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

(nazwa Wykonawcy ) 

Oświadczam/y, że: 

 

  jestem/nie jestem (właściwe podkreślić) zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji 

uczestniczącej w realizacji Programów Operacyjnych (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym lub 

instytucji do której Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania związane  

z zarządzaniem Programem Operacyjnym). 

 

 

……………………………………………………… 

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy  

lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy 

     

 

                                                           
1 dot. wykonawców prowadzących działalność gospodarczą 
2 dot. wykonawców prowadzących działalność gospodarczą 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCJACH UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI 

PROGRAMÓW OPERACYJNYCH. 

Pomimo zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizację Programów Operacyjnych przy wykonywaniu 

zamówienia nie zachodzi konflikt interesów rozumiany jako naruszanie zasady bezinteresowności i bezstronności,  

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. 

       ……………………………………………………… 

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy  

lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy 
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