Załącznik nr 2 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert o nazwie OKO Promocji
na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego

WZÓR
Potwierdzenie złożenia oferty

Nazwa konkursu

Otwarty konkurs ofert o nazwie „OKO Promocji” na realizację zadań
publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w 2022 roku z zakresu promocji województwa warmińskomazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Organizator konkursu/nazwa
Urzędu
Organizator konkursu/nazwa
Departamentu
Nazwa podmiotu/organizacji
pozarządowej
Nazwa zadania
Numer oferty
Suma kontrolna/unikatowy
numer
Data złożenia oferty

Oświadczam/y, że:

1. Wszystkie informacje podane w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
2. Oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
3. Oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne;
4. Oferent składający niniejszą ofertę jest podmiotem uprawnionym do udziału
w Konkursie „OKO Promocji, w myśl zapisów § 2 Regulaminu Konkursu.
5. Oferent spełnia warunki udziału w Konkursie:
1) Organizacja jest uprawniona do udziału w Konkursie dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1057, z późn. zm.) i działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2) W okresie 12 miesięcy przed dniem zakończenia naboru ofert do konkursu nie
wystąpiły następujące okoliczności:
a) nie przedstawienie sprawozdania z realizacji jakiegokolwiek innego zadania
publicznego zleconego uprzednio przez Województwo Warmińsko-Mazurskie;
b) nie przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięć organizowanych
wspólnie z Województwem Warmińsko-Mazurskim, wymaganych umową
o współorganizacji przedsięwzięcia;
c) nie dokonanie zwrotu wymaganej należności z tytułu niewykorzystanej części
dotacji udzielonej uprzednio przez Województwo;

d) nie dokonanie zwrotu wymaganej należności z tytułu dotacji lub jej części
wykorzystanej niezgodnie z warunkami umowy.
3) Organizacji nie dotyczy wykluczenie z udziału w konkursie, w związku pełnieniem
funkcji w organach zarządzających organizacją bądź upoważnieniem do
podpisania umowy lub jej rozliczenia w stosunku do osób wobec których orzeczono
zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
4) Zadanie publiczne nie będzie realizowane w ramach prowadzonej przez
organizację pozarządową działalności gospodarczej.
6. Organizacja uzyskała / ubiega się* / nie ubiega się o dotację* / dofinasowanie* realizacji
zadania opisanego w ofercie z innych źródeł niż przedmiotowy Konkurs.
!Wypełnić w przypadku ubiegania się o dotację/dofinansowanie z innych źródeł
niż przedmiotowy konkurs.
Organizacja ubiega się o dotację* / dofinansowanie* z następującego źródła/źródeł:
a) ………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………
Organizacja uzyskała dotację z następującego źródła/źródeł:
a) ………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………
Data …………………………

……..….………….………...……………………….
(pieczęć organizacji i czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu oferenta wraz z pieczątkami imiennymi)
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