
Załącznik nr 2 do 

Zasad przeprowadzenia konkursu ofert 

 1 

 
OŚWIADCZENIE  ORGANIZACJI 

Załącznik do oferty konkursowej 

na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2018 roku 

z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników 

objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem  Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………… 
Pełna nazwa Organizacji  

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

w związku ze złożoną do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników ofertą na 

zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2018 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego 

oświadczamy, że: 

1. informacje zawarte w ofercie oraz w załącznikach do niej są zgodne z prawdą na dzień składania 

oferty konkursowej, 

2. Organizacja nie działa w celu osiągnięcia zysku,  

3. Organizacja prowadzi działalność przez więcej niż 1 pełny rok kalendarzowy, na dzień złożenia 

oferty (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze), 

4. nie został złożony wobec Organizacji wniosek o ogłoszenie upadłości, nie pozostaje w stanie 

likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiła swojej działalności, a także nie 

jest przedmiotem postępowania o podobnym charakterze, 

5. nie zostało wszczęte wobec Organizacji postępowanie egzekucyjne, 

6. Organizacja nie zalega z opłatami wobec urzędów skarbowych i ZUS, 

7. żaden z urzędujących członków organu zarządzającego Organizacji, nie został prawomocnie 

skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, lub za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu dzieci  

i młodzieży, a także nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, skazaną za ww. 

przestępstwa, 

8. wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 

zmianami), 

9. znane nam są zasady przeprowadzenia konkursu ofert konkursu zamieszczone na stronie 

internetowej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i niniejsza oferta jest 

jednoznaczna z ich całkowitą akceptacją. 

 

 

……………………….……………………………..………………… 

  Pieczęć Organizacji, podpisy osób upoważnionych
   

 

 
 

 

 

 

………………………………………….. 
 

miejscowość i data    


