
 

 

ZRPZ.2421.11.2022.MN                                                     Załącznik nr 7 zapytania ofertowego 

OŚWIADCZENIE NR 2 

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na: 

organizację 64 godzin nauki języka polskiego   w terminie pomiędzy 18 lipca 2022 r. a 18 

listopada 2022 r. dla 20 uczestników (2 razy w tygodniu), oraz opiekę nad osobą zależną 

w czasie uczestnictwa opiekuna w nauce języka polskiego w terminie pomiędzy 18 lipca 

2022 r a 18 listopada 2022 r. dla 20 dzieci ( w ramach klubu dziecięcego, zorganizowanie 

animacji, wraz   z poczęstunkiem). 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Pomoc osobom uciekającym 

przed wojną w Ukrainie na terenie Powiatu Szczecineckiego”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020,   Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że do realizacji przedmiotowego zamówienia,  na okres nie 

krótszy niż okres realizacji zamówienia, zatrudnię(my) na umowę o pracę   na część etatu, nie mniej 

niż 1/8 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych  na średniomiesięczny czas pracy obejmujący 

nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu a) osobę/osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i/lub b) młodocianych, o których 

mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub c) niepełnosprawne                   

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym 

mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 

oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego                                   

      (Zaznaczyć właściwe „x”): 

 zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej 

 zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej 

 zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej 

 

 

................................ dnia ................................. 

Podpisano :....................................................... 

(podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 


