
Załącznik nr 2 do otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w 

ramach Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji - Pozostali 

wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa 

 

 
 

Zakład Administracji Nieruchomo ści Sp. z o.o. 
ul. Stanisława Dubois 5 
46-100 Namysłów 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
W związku z ubieganiem się o wspólne przygotowanie i realizację projektu partnerskiego 
z Zakładem Administracji Nieruchomości niniejszym oświadczam, iż podmiot, który 
reprezentuję:  
− jest podmiotem spoza sektora finansów publicznych, 
− jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020 w ramach działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów 
Rewitalizacji - Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy 
Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa. 

− nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 

− nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769), 

− nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1417 ze zm.), 

− nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami, 

− posiada odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie niezbędne do przystąpienia 
w charakterze partnera do realizacji projektu, 

− posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze. 
 
Jednocześnie deklaruję współpracę z Zakładem Administracji Nieruchomości w trakcie 
przygotowywania i realizacji projektu, w tym gotowość przygotowania wszelkiej niezbędnej 
dokumentacji, która będzie wymagana do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 
 
 
 
…………………………….. 

(data) 
……………………………………….. 

(podpis i pieczęć)* 
 
 

* podpis osoby / osób uprawnionej /-ych do reprezentowania podmiotu 

 

…………………………………     
     (pieczęć podmiotu)  
 

……………, dnia………………. 
 


