Załącznik nr 6 – Oświadczenia dla członków grupy partnerskiej

1. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń;
2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie, oświadczeniach oraz
dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
3. Proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego
podmiotu;
4. Reprezentowany podmiot uprawniony jest do składania oferty na powierzenie realizacji
zadań z Funduszu Sprawiedliwości;
5. Proponowany projekt będzie realizowany wyłącznie w zakresie działalności statutowej
podmiotu z wyłączeniem prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej, jeśli
podmiot prowadzi działalność gospodarczą.
6. Dane zawarte w części I niniejszej oferty są zgodne z ujawnionymi danymi
w Krajowym Rejestrze Sądowym/ właściwej ewidencji;
7. Podmiot będzie realizował projekt zgodnie z przedstawioną ofertą, treścią ogłoszenia
oraz na podstawie umowy, kierując się zasadą starannego działania z zachowaniem
reguł wydatkowania środków publicznych określonych w art. 44 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych;
8. Proszę o wybranie odpowiedniej pozycji:
 Kwoty podane w budżecie projektu są kwotami zawierającymi podatek od
towarów i usług (VAT) i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT na mocy
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;
 Kwoty podane w budżecie projektu są kwotami niezawierającymi podatku od
towarów i usług (VAT) bo istnieje możliwość odzyskania podatku VAT na
mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług;
 Kwoty podane w budżecie projektu są kwotami częściowo zawierającymi
podatek od towarów i usług (VAT) bo istnieje możliwość odzyskania podatku

VAT na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług;
9. W stosunku do podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania środków dotacji zgodnie z przepisem art. 43 § 15 a i 15 b ustawy;
10. Zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie, oferentami nie mogą być podmioty, które:
− wykorzystały niezgodnie z przeznaczeniem nie więcej niż 10 % przyznanych
środków w ramach dotacji – podmioty te, na podstawie art. 43 § 15a ustawy, nie
mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert do dnia zwrotu środków wraz z
odsetkami,
− wykorzystały niezgodnie z przeznaczeniem co najmniej 10% przyznanych im
środków w ramach dotacji - podmioty te, na podstawie art. 43 § 15b ustawy, nie
mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert do dnia zwrotu środków wraz z
odsetkami i przez następne 12 miesięcy od tego dnia.
11. Osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi podmiotu oraz
do reprezentowania go w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych;
12. Reprezentowany podmiot, jest jedynym posiadaczem rachunku bankowego o numerze:
………………………………………………………………………………… – proszę
wskazać numer rachunku bankowego
Zobowiązuje się utrzymać ww. rachunek bankowy do chwili zaakceptowania
rozliczenia dotacji w zakresie finansowym i rzeczowym oraz że rachunek
ten nie podlega zajęciu komorniczemu oraz egzekucji.
13. Kwota dotacji zostanie wykorzystana zgodnie z umową oraz ofertą.
14. Oświadczam, że posiadam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
osób wskazanych w ofercie, która w szczególności zawiera zgodę na udostępnienie tych
danych do potrzeb związanych ze złożeniem oferty, oceną oferty, realizacją zadania
oraz kontrolą realizacji zadania przez Dysponenta;
15. W organach podmiotu nie zasiadają osoby, których dotyczą wyłączenia wskazane
w § 3 ogłoszenia konkursowego;

16. Realizacja zadań w ramach oferty nie będzie prowadzona przy udziale osób, których
dotyczą wyłączenia wskazane w ogłoszeniu o konkursie;
17. Oświadczam, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia oferty
o dofinansowanie;
18. Podmiot wnioskuje o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1913) zawartych w przedmiotowej ofercie;
19. Oświadczam, że treść przedmiotowej oferty o dofinansowanie jest mi znana
i została zaakceptowana.

