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Rusiec, 3 czerwca 2019 roku 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 
ZREALIZACJA USŁUGI PT. „TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” PUBLIKACJA WYDAWNICTWA 

PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI GMINY MICHAŁOWICE ORAZ 
REALIZACJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR Z NAGRODAMI 

WRAZ Z WYDANIEM ALBUMU PODSUMOWUJĄCEGO KONKURS 
DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE 

 
I. Nazwa realizowanego projektu: 
 
Zamawiający Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec                 
05-830 Nadarzyn NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 zaprasza do składania ofert 
na realizację usługi pt. „Tacy byliśmy Tacy jesteśmy” publikacja wydawnictwa promocyjnego 
dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz realizacja konkursu fotograficznego dla 
mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem albumu podsumowującego konkurs”. 
 
II. Opis przedmiotu i zakresu zapytania: 
 
Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi pt. „Tacy byliśmy Tacy jesteśmy” publikacja 
wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz 
realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem 
albumu podsumowującego konkurs. 
 
Operacja zakłada opracowanie i wydanie wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i 
teraźniejszości Gminy Michałowice w tym wydruk w liczbie nie mniejszej niż 600 szt. oraz realizacja 
konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem albumu 
podsumowującego ten konkurs w liczbie nie mniejszej niż 600 szt. Operacja obejmuje zakup nagród 
na rzecz uczestników konkursu fotograficznego. Operacja obejmuje koszt opracowania publikacji 
ponoszony na rzecz autora wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, koszt korekty i 
redakcji. Operacja służy promocji obszaru LSR poprzez pokazanie tradycji i kultury gminy 
Michałowice. Operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych. Operacja nie 
dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się 
wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej 
tematyce.  
 
Wykonawca będzie zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania dokumentów źródłowych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ponosząc ich koszty. 
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Zakres rzeczowy i finansowy operacji określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym: 

Oznaczenie  
zadania 

Nazwa zadania  
(dostawy / usługi / roboty 

budowlane) 

Jedn. 
miary 

Ilość /  
liczba 

Uzasadnienie/Uwagi 
Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj 

Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot 

1 
Opracowanie wydawnictwa 
promocyjnego "Tacy byliśmy 
Tacy jesteśmy"  

Szt. 1 

 
Przygotowanie redakcyjne, zaprojektowanie wydawnictwa 
albumowego dla Gminy Michałowice opisującego walory 
Gminy poprzez zebranie danych opisowych znajdujących się 
archiwach i bibliotece publicznej; analiza desk research 
wcześniejszych opracowań i publikacji związanych z 
Nadarzynem, analiza netnograficzna portali  
społecznościowych poświęconych tradycji, sztuce kulturze i 
dorobkowi mieszkańców Gminy Michałowice. Pozyskanych 
zostanie co najmniej 25 starych zdjęć miejscowości Gminy i 
co najmniej 25 zdjęć tych samych miejsc (nowe zdjęcia). 
Sesja fotograficzna wybranych miejsc min. 50 ujęć. Usługa 
obejmuje przekazanie praw majątkowych do tego utworu 
na polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 
na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie 
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony 
powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym; nabywca ma prawo do dalszej odsprzedaży 
utworu w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych 
bez zgody autora, na rzecz Zamawiającego  
 

2 
Publikacja wydawnictwa 
promocyjnego "Tacy byliśmy 
Tacy jesteśmy"  

Szt. 600 

Usługa obejmuje projekt graficzny, skład i łamanie 60 stron 
wydawnictwa, druk zgodnie z poniższą specyfikacją: 
Objętość: 68 stron + okładka Format: 210 x 210 mm, Kolory: 
środek 4+4, oklejka 4+0+ folia mat + UV punktowo, Papier: 
środek błysk, 170 g, oklejka kreda bł. 135 g, Oprawa: 
Twarda, Transport: w jedno miejsce. Kryteria wyboru 
drukarni: cena i doświadczenie w realizacji operacji.  

3 
Publikacja albumu 
prezentującego konkurs 
fotograficznego  

Szt. 600 

 
Okładka  czarno – biała  lub w kolorze sepii, sztywna, 
foliowana, papier biały  o gramaturze  min. 120  lub  
kredowy, format A4. Około 50 stron. Fotografie okładki i w 
środku.  
 

4 
Nagrody rzeczowe dla 
uczestników konkursu 
fotograficznego  

szt. 9 
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu 
fotograficznego w liczbie nie mniejszej niż 9 sztuk nagród. 

mailto:lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
http://www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice 

ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn (siedziba mieści się w Szkole Podstawowej w Ruścu) 
NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 
tel.: +48 575-905-308 lub +48 (22) 729-81-97 wew. 136 

email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl www: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl 
Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja stowarzyszenia: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa 

5 
Korekta i redakcyjna 
wydawnictw  

szt. 2 

 
Usługa obejmująca korektę tekstu oraz dodatkowo 
poprawianie błędów językowych i powtórzeń (lub 
podpowiedzi zamienników); poprawianie stylu zdań, szyku 
zdań i ocena logiczności wywodu; formatowanie – akapity, 
wcięcia i didaskalia dialogowe, ujednolicanie zapisów i 
wyróżnień, komentarze z uwagami. 
 

 
Zakres realizowanych wskaźników w ramach operacji: 
 

Wskaźnik 
Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

wskaźnika 
Sposób pomiaru wskaźnika 

 
Liczba wydarzeń / imprez  

2 sztuk Sprawozdanie z realizacji projektu   

 
III. Termin i miejsce realizacji: 
 
15 września 2019 r. 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu: 
 
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem 
zamówienia - potwierdzone kodem PKD,  
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień; 
3. złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi 
załącznikami Koncepcję realizacji usługi oraz Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie 
sposobów ich minimalizowania 
4. dysponowanie osobami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń skierowanych do 
dzieci i dysponowaniem potencjałem niezbędnym do wykonania zadania  
5. do oferty należy dołączyć oświadczenia na formularzach załączonych do zapytania ofertowego: 

 oświadczenie o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków publicznych o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądu 

 oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych przy realizacji przedmiotu 
umowy objętego niniejszą umową 

 oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 
35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014 

 oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz  kapitałowego 
 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadania. 
Zaproponowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 
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V. Oferta: 
 
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania 
ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę 
sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty powinna zostać dołączona 
Koncepcja realizacji usługi oraz Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich 
minimalizowania. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 
 
VI. Kryteria oceny ofert:  
 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez 

komisję wg wzoru: 

Cena brutto 50% 

Koncepcja realizacji usługi 40% 

Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz 

określenie sposobów ich minimalizowania 

10% 

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem 

P = PC + PKu + PIR 

gdzie: 

P – łączna ilość punktów 

PC – ilość punktów w kryterium „Cena brutto” 

PKu – ilość punktów w kryterium „Koncepcja realizacji usługi” 

PIR – ilość punktów w kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich 

minimalizowania” 

Kryterium „Cena brutto” – 50 % (max. 50 pkt) 

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – według 

następującego wzoru: 

najniższa cena brutto wskazana w ofercie 

PC = _________________________________________________________ x 100 x 50 % 
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cena brutto wskazana w ofercie badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium „Koncepcja realizacji usługi” - 40% (max. 40 pkt) 

Ocenie będzie podlegał całościowy pomysł Wykonawcy na realizację koncepcji usługi. Oferta powinna 

zawierać właściwy z punktu widzenia celów usługi, szczegółowy zestaw metod i narzędzi 

gromadzenia i analizy danych, prezentację walorów dziedzictwa i aktualnej sytuacji Gminy 

Michałowice. W ramach koncepcji należy wskazać wstępny konspekt wydawnictwa promocyjnego 

dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz w albumu podsumowującego konkurs 

fotograficzny skierowany do mieszkańców obszaru LSR. Poszczególne elementy opisu koncepcji 

badania oceniane będą w następujący sposób: 

Za nie przedstawienie w koncepcji wstępnego konspektu wydawnictwa promocyjnego dotyczącego 

historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz w albumu podsumowującego konkurs fotograficzny 

skierowanego do mieszkańców obszaru LSR Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

W ramach kryterium ocenie podlegały będą następujące elementy: 

1) spójność i trafność koncepcji w stosunku do przedmiotu zamówienia (1-20 pkt.), w tym trafność 

koncepcji oraz jasność i spójność logiczna zaproponowanej koncepcji 1-10 pkt.) oraz zakres i trafność 

doboru źródeł (1-10 pkt.). 

2) trafność i spójność proponowanej metodologii usługi i podejścia, w tym proponowanych technik 

pozyskania danych i informacji w stosunku do przedmiotu zamówienia rozumiana jako trafna i 

uzasadniona metodologia usługi (1-10 pkt.). 

3) trafność, wielkość i sposób doboru próby oraz uzasadnione zastosowanie odpowiedniej próby 

realizacji usługi, odpowiadającej przedmiotowi i dopasowanie do niej rezultatów usługi (1-10 pkt.). 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

Kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania”  -10 

% (max. 10 pkt) 

Ocenie podlegać będzie zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w 

trakcie realizacji usługi, mogących mieć wpływ na zrealizowanie zadania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie oraz zaproponowanie środków je minimalizujących, przyznawanych w 

następujący sposób: 0 pkt. – za brak zdefiniowania obszarów ryzyka lub gdy wskazany obszar ryzyka i 

środki go minimalizujące zostaną ocenione jako nieużyteczne, 1 pkt. – za każdy zdefiniowany, zgodny 

z celem i zakresem badania i realizacji przedmiotu zamówienia, obszar ryzyka, 1 pkt. – za podanie co 

najmniej jednego środka minimalizującego wskazany obszar ryzyka, który zostanie oceniony jako 

użyteczny. Przy ocenie Zamawiający weźmie pod uwagę pierwsze 5 wymienionych w ofercie 
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obszarów ryzyka i środków je minimalizujących. Spośród nich przy ocenie brane będą pod uwagę 

tylko te obszary ryzyka i środki je minimalizujące, które odnoszą się do celu i zakresu zamówienia. 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

VII. Termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2019 r., do godz. 11.00 w 
formie papierowej lub elektronicznej.  
 
VIII. Miejsce składania ofert: 
 
Biuro LGD ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn (siedziba mieści się w Szkole Podstawowej w 
Ruścu) lub w formie elektronicznej na adres email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl. Decyduje 
data wpływu do biura Stowarzyszenia.  
 
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
 
Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub 
osobowego między zamawiającym a oferentem a w szczególności: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej; 
e) pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
Odrzucone też będą oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, złożone przez 
oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym oraz złożone po terminie. 
 
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
 
a) Zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert – 
bez podania przyczyny. 
b) Możliwości rozwiązania umowy w wyniku niezaakceptowania postępowania ofertowego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 
c) Ewentualna zmiana terminu realizacji możliwa tylko za zgodą Zamawiającego, wyłącznie w 
wypadkach istnienia nieprzewidzianych okoliczności. 
 
W sprawach nieuregulowanych w zapytanie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w 
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zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy 
oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396). 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 
powstania żadnych zobowiązań wobec stron.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2019 - Formularz ofertowy  
 
 

____________________ 
      Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 
_________________________  
Imię i Nazwisko/ nazwa oferenta  
________________________ 
NIP 
_______________________ 
REGON 
________________________ 
KRS 
____________________________  
adres zamieszkania/ adres siedziby 
 

OFERTA DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE NA REALIZACJĘ 
USŁUGI PT. „TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” PUBLIKACJA WYDAWNICTWA PROMOCYJNEGO 

DOTYCZĄCEGO HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI GMINY MICHAŁOWICE ORAZ REALIZACJA KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR Z NAGRODAMI WRAZ Z WYDANIEM 

ALBUMU PODSUMOWUJĄCEGO KONKURS 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2019 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
Cenę netto.........................zł (słownie ……………………….......................................................) 
Podatek VAT......................zł (słownie ……………………….......................................................) 
Cenę brutto........................zł (słownie ……………………….......................................................) 
 
Oświadczenie oferenta:  
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę/ zastrzeżeń do jego 
treści. 
2. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie wymaganiami 
ustawowymi.  
3. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub 
czynności określonych w niniejszym zapytaniu.  
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny 
niezbędny do wykonania zamówienia.  
5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
6. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu 
ofertowym” są kompletne i prawdziwe.  
7. Informuję, że w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w zaproszeniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
8. Upoważniam upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań 
mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do 
wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.  
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Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia jest:  
 
___________________________ 
 
____________________________________  
data i czytelny podpis oferenta 
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego nr 4/2019 - Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi dostępu 
do środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o 

finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI DOSTĘPU DO ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 O 

FINANSACH PUBLICZNYCH, NA PODSTAWIE PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU 
 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy                           (Miejscowość  i data) 
 
 
W związku z planowaną realizacją zadania pn.  
 
TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” PUBLIKACJA WYDAWNICTWA PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO 
HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI GMINY MICHAŁOWICE ORAZ REALIZACJA KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR Z NAGRODAMI WRAZ Z WYDANIEM 
ALBUMU PODSUMOWUJĄCEGO KONKURS 
 
oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 
3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.) na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2012 r. poz. 769).  
 

 
 

  
 

      .………………………… 
    (podpis i pieczęć) 
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Załącznik 3 do zapytania ofertowego nr 4/2019 - Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków 
publicznych przy realizacji operacji objętej niniejszą umową 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEKORZYSTANIU Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZY 
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY OBJĘTEGO NINIEJSZĄ UMOWĄ 

 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy                      (Miejscowość  i data) 
 
 
W związku z planowaną realizacją operacji pn.  
 
TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” PUBLIKACJA WYDAWNICTWA PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO 
HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI GMINY MICHAŁOWICE ORAZ REALIZACJA KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR Z NAGRODAMI WRAZ Z WYDANIEM 
ALBUMU PODSUMOWUJĄCEGO KONKURS 
 
oświadczam, że nie będę korzystał z innych środków publicznych przy realizacji przedmiotu zapytania 
ofertowego. 
 
 
 
 
 

.………………………… 
  (podpis i pieczęć) 
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Załącznik 4 do zapytania ofertowego nr 4/2019 - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu 
wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O 

FINANSOWANIE NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 5 ORAZ UST. 6 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO 
NR 640/2014 

 
 

Nazwa i adres Wnioskodawcy     (Miejscowość  i data) 
 
 
 
W związku z planowaną realizację operacji pn.  
 
TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” PUBLIKACJA WYDAWNICTWA PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO 
HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI GMINY MICHAŁOWICE ORAZ REALIZACJA KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR Z NAGRODAMI WRAZ Z WYDANIEM 
ALBUMU PODSUMOWUJĄCEGO KONKURS 
 
oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 
oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014. 

 
 
        .………………………… 
      (podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 4/2019 - Oświadczenie o braku powiązania osobowego 
lub kapitałowego  

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO ORAZ  KAPITAŁOWEGO 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy     (Miejscowość  i data) 
 
 
W związku z realizacją umowy w przedmiocie pn.  
 
TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” PUBLIKACJA WYDAWNICTWA PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO 
HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI GMINY MICHAŁOWICE ORAZ REALIZACJA KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR Z NAGRODAMI WRAZ Z WYDANIEM 
ALBUMU PODSUMOWUJĄCEGO KONKURS 
 
oświadczam, że brak jest powiązania osobowego oraz kapitałowego ze Stowarzyszeniem lub 
osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 349 z późn. zm.). 
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem 
ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub Beneficjentem, lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 

 
 
 
.………………………… 
(podpis i pieczęć) 
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