Załącznik nr 4 do SWZ

Deklaracja bezstronności i poufności dla kotrolującego

Niniejszym oświadczam, że:
1. Nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie z udziału w kontroli Projektu
Grantobiorcy pn.: ………………………………………………………………………………………………..……….
Nr projektu ………………………………………………………………………………………………….………………
na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu.

2. Nie brałem/am osobistego udziału w przygotowaniu któregokolwiek Wniosku o przyznanie
grantu/ Projektu Grantobiorcy złożonego w ramach naboru grantowego ogłoszonego w ramach
projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej.
RPMA.03.01.02-14-b657/18 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr
1055/61/19 z 25 lipca 2019 r. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione
wątpliwości,
co do bezstronności oceniającego względem podmiotu realizującego Projekt Grantobiorcy
lub podmiotu, który złożył Wniosku o przyznanie grantu będący przedmiotem oceny w tym, że:
• Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem, który ubiegał
się o finansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej
ubiegającej się o udzielenie finansowania;
• Przed upływem roku od dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawałem/łam
w stosunku pracy lub na podstawie stosunków cywilnoprawnych z podmiotem, który ubiegał
się o finansowanie ani nie byłem/łam członkiem władz, wspólnikiem/udziałowcem osoby
prawnej ubiegającej się o finansowanie;
• Nie pozostaję z podmiotem, który ubiegał się o finansowanie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
3. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Województwo Mazowieckie i wycofania się z oceny tego Projektu
Grantobiorcy.

4. Zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub
jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej
oceny
i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.
* ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o podmiocie ubiegającym się o finansowanie w ramach naboru grantowego
ogłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej.
RPMA.03.01.02-14-b657/18 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1055/61/19 z 25 lipca
2019 r. oświadczenie dotyczy relacji eksperta z wszystkimi wnioskodawcami i ewentualnymi partnerami biorącymi
udział
w naborze grantowym.

TAK
NIE

Pouczenie
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

dnia……………………..

………………………………………………………….
podpis

