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Potwierdzenie złożenia oferty
Konkurs: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w
roku 2020.

Rodzaj zadania
publicznego:

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -
Regionalny patriotyzm.
 

Urząd: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament: Departament Kultury
Nazwa organizacji: Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie,
Zadanie: WIELKOPOLSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ im.

Rawickiego Korpusu Kadetów
Numer wniosku: 46/2/2020 (numer techniczny: 199220)
Suma kontrolna: 3579-a044-a844
Data złożenia
elektronicznie:

2020-10-09 11:53:34

Oświadczam(my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej
działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne zKrajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą
ewidencją*;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;

7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
oferentów)

Data ...................................................

 

Załączniki:

1. Aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (obligatoryjny - złożony
elektronicznie)

2. Statut lub inny akt regulujący formę organizacyjno-prawną podmiotu, zawierający aktualne dane
oferenta (obligatoryjny - złożony elektronicznie)

3. Aktualne upoważnienie (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
4. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych (obligatoryjny -

papierowo)
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