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wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III EDYCJA realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, działanie 8.1, typ projektu: Wsparcie rodziny 

przeżywającej problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty 
możliwości opieki nad dzieckiem oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Znak sprawy: ZO.I.3022. .2020           
 

UMOWA nr PCPR……………………….. 
 

 
zawarta w Prudniku, w dniu ........................... 2020 r. pomiędzy: 
 
Powiatem Prudnickim/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  ul. Kościuszki 
55a, 48-200 Prudnik, NIP 7551669932 reprezentowany przez: Jolantę Barską – Kierownika  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, zwanym dalej Zamawiającym 
a …………………………………………………………………………………..reprezentowany 
przez …………………………………………………………………………………………………….. 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego rozeznania rynku Wykonawcy zleca się 
zadanie pn.: - Organizacja Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

2. Część I -  usługa transportu dla max. 50 osób (w tym dzieci i dorośli) oraz 2 
opiekunów wyjazdu,  w celu wzięcia udziału w organizowanych w ramach projektu 
działaniach tj. wyjazd do Fundacji Alpak Llamerada w Dębowcu 

3. Trasa przejazdu obejmuje: Prudnik  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 
Kościuszki 55a) –Dębowiec (Fundacji Alpak Llamerada ul. Dębowiec 11a) –
Prudnik  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 55a) 

4. Termin realizacji zamówienia:  03. 10. 2020 r. 
 

w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), 
Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej została zawarta 
umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja 
społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 
w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jest usługa transportu dla max. 52 osób 
(w tym dzieci, dorosłych i dwóch opiekunów) w dniu 03.10.2020r. w godzinach porannych 
od 9:30- wyjazd z Prudnika, powrót w godzinach popołudniowych (ok. 14:00-15:00), , na 
którą składa się w szczególności: 
1) część I: usługa transportu w dniu 03.10.2020r.: 
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-  usługa transportu dla max. 50 osób (w tym dzieci i dorośli) oraz 2 opiekunów 
wyjazdu,  w celu wzięcia udziału w organizowanych w ramach projektu 
działaniach tj. wyjazd do Fundacji Alpak Llamerada w Dębowcu 

2) Trasa przejazdu obejmuje: Prudnik  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 
Kościuszki 55a) –Dębowiec (Fundacja Alpak Llamerada ul. Dębowiec 11a) –
Prudnik  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 55a) 

3) Termin realizacji zamówienia:  03. 10. 2020 r. 
 

Autokar musi być sprawny technicznie, dostosowany do przewozu dzieci i młodzieży, 
wyposażony w sprawne pasy bezpieczeństwa dla podróżujących. Kierowca autobusu 
musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako kierowca autobusu. 

 
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności 

konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami Zamawiającego, 
określonymi w ramach rozeznania rynku z dnia 23.09.2020r. (data wysłania) oraz zgodnie  
z wyceną Wykonawcy z dnia …………..(data wpływu) stanowiącymi integralną część 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem należytej 
staranności. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz, że 
dysponuje stosownymi zasobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

 
 

§ 2 
1. W przypadku awarii środka transportu lub niedopuszczenia go przez policję lub inne   

organy do tego uprawnione do jazdy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii lub 
przeszkody w trybie natychmiastowym. 

2. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub przeszkody w trybie 
natychmiastowym Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu                      
o tożsamym standardzie  lub usunięcia przeszkody na własny koszt w czasie do 1 godzin 
od momentu stwierdzenia nieużyteczności pojazdu albo niedopuszczenia go przez policję 
lub inne organy do tego uprawnione. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w imieniu Wykonawcy  
powstałe w związku z realizacją zadania. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu lub kierowcy, 
Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że 
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu 
lub kierowcy. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………. 
brutto (słownie: ……………………………………………………..( w tym VAT) zgodnie z 
kwotą wskazaną w wycenie Wykonawcy ………………..  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pokrycie wszelkich kosztów, jakie 
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Wykonawca poniósł w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w tym                                                  
w szczególności opłaty drogowe, postojowe oraz ewentualne mandaty itp. 

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu faktury VAT, 
wystawionej po wykonaniu zleconych czynności wg następujących stawek: 
Część I -  usługa transportu dla max. 50 osób (w tym dzieci i dorośli) oraz 2 opiekunów 
wyjazdu,  w celu wzięcia udziału w organizowanych w ramach projektu działaniach 
tj. wyjazd do Fundacji Alpak Llamerada w Dębowcu w dniu 03.10. 2020 r. ustala się 
na kwotę 
……………………………………………………………………………………………… 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone po zrealizowaniu każdej 
części w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  
z tytułu wykonania umowy. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne jest przelewem z rachunku 
Zamawiającego na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę. 

7. Jako dzień zapłaty ustala się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Adresem dla doręczenia Zleceniodawcy faktury VAT jest: Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik 

Faktura VAT wystawiona będzie na: 
Nabywca:  
Powiat Prudnicki  
ul. Kościuszki 76 
48 – 200 Prudnik 
NIP: 7561917146 
Odbiorca faktury:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 
ul. Kościuszki 55a 
48 – 200 Prudnik 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących 
przypadkach:  
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§3 ust.1, 

2) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 50% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §3 ust.1 

3) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 30% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §3 ust.1. 

4) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każde 
rozpoczęte 15 minut opóźnienia co do godziny wyjazdów określonych w § 1 lub 
terminu podstawienia nowego autokaru bądź wyznaczenia nowego kierowcy w 
przypadku określonym w § 2 ust.1 i 2. 
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2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie  
z przedmiotem zamówienia, umowy oraz wszelkich nieprawidłowości zakresie realizacji 
umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 
umownych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomienia. 

 
§ 5 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 6 
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 7 
Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z wyniku realizacji niniejszej 
umowy jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 
po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
_______________        ________________ 
Zamawiający                             Wykonawca 
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                             Załącznik nr 1 do umowy nr ……………… z dnia …………………… 

 
 

Protokół odbioru - wzór 
sporządzony w dniu …………………… 2020 roku w ………………………………… 
w sprawie odbioru przedmiotu umowy  nr …………………..z dnia …………….…..roku  
Zamawiający:   
Powiat Prudnicki/Powiatowym, Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  ul. Kościuszki 55a,                     
48-200 Prudnik, reprezentowany przez: Jolantę Barską – Kierownika  Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Prudniku, zwanym dalej Zamawiającym 
a 
Wykonawcą:   
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
Przedmiot umowy:  
a)usługa transportu w dniu 03.10.2020r 
dysponowanie co najmniej 1 autobusem na trasie: Prudnik  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 
Kościuszki 55a) –Dębowiec (Fundacja Alpak Llamerada ul. Dębowiec 11a) –Prudnik  (Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 55a) 
 
Termin realizacji zamówienia:  03.10. 2020 r. 
Autokar musi być sprawny technicznie, dostosowany do przewozu dzieci i młodzieży, wyposażony                      
w sprawne pasy bezpieczeństwa dla podróżujących. Kierowca autobusu musi posiadać co najmniej 
roczne doświadczenie zawodowe jako kierowca autobusu. 
w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII 
Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w 
zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 
Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w terminie …………………. a Zamawiający przyjął go bez 
zastrzeżeń stwierdzając, że usługa wykonana została zgodnie z zawartą umową 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanego przedmiotu umowy: 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 

Ze strony Zamawiającego     Ze strony Wykonawcy 
(w przypadku wykonania zamówienia 
bez uwag podpis Wykonawcy nie jest 

wymagany) 
 
 

…………………………………..    ………………………………. 
----------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……………… z dnia …………………… 

 
Szczegółowa kalkulacja kosztów 

 
Nazwa zamówienia: usługa transportu w dniu 03.10.2020r  
w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), 
Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 
Cena oferty brutto ………………………………….. zł składa się z następujących kosztów: 

 
usługa transportu dla max. 50 osób (w tym dzieci i dorośli) oraz 2 opiekunów 
wyjazdu na trasie: Prudnik  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 55a) 
–Dębowiec (Fundacja Alpak Llamerada ul. Dębowiec 11a) –Prudnik  (Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 55a) 
Termin realizacji zamówienia:  03. 10. 2020 r. 

 
 
 

 
Łącznie koszty realizacji zamówienia = cena oferty Wykonawcy  

 
 
         ……………………………… 

Data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……………… z dnia …………………… 
 
 
Nazwa zamówienia: usługa transportu w dniu 03.10.2020 
w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), 
Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 
 
 
Imię i nazwisko osoby fizycznej: ………………………………………………………………….. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w przedmiotowej sprawie. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 a 
okres przechowywania obejmuje okres przechowywania dokumentacji zgodny  
z umową o dofinansowanie; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach na podstawie 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej 
ustawą wdrożeniową;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 



 
 

  
Projekt Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III EDYCJA realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, działanie 8.1, typ projektu: Wsparcie rodziny 

przeżywającej problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty 
możliwości opieki nad dzieckiem oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
 
 
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią przedmiotowego dokumentu. 
Treść tego dokumentu jest dla mnie zrozumiała i czytelna i przyjmuję jego treść do 
wiadomości. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  
 
 
Miejscowość, data     
 
………………………   ……………………………………. 

      Czytelnie imię i nazwisko 
  



 
 

  
Projekt Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III EDYCJA realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, działanie 8.1, typ projektu: Wsparcie rodziny 

przeżywającej problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty 
możliwości opieki nad dzieckiem oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Znak sprawy: ZO.I.3022.1.2020  
 

Załącznik nr 4 do umowy nr ……………… z dnia …………………… 
 

Nazwa zamówienia: usługa transportu w dniu 03.10.2020r. w ramach realizacji projektu pn. 
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej 
VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć):………………………….………………………………….. 
 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się i realizację zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 
Osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów 
właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności 
gospodarczej lub stosownego pełnomocnictwa, dowód osobisty. 
 
Imię  .............………………………………………   Nazwisko ..................................................... 

Imię ..................................................... ..  ……..    Nazwisko ..................................................... 

 
Miejscowość,  data  ………………………    

 
……….…………………………………. 

Pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 



 
 

  
Projekt Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III EDYCJA realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, działanie 8.1, typ projektu: Wsparcie rodziny 

przeżywającej problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty 
możliwości opieki nad dzieckiem oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 


