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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia

1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer […….], data [……….], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2][0][1][7]/S [1][0][7]–[2][1][5][3][2][6][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  Województwo Śląskie 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: 

Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
wraz z asystą techniczną i aktualizacją 
środowiska Systemu  

                                                 
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia. 

2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)

5
: 

ZN-ZP.272.1.40.2017.TA 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”

9
 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 

                                                 
5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 

6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

10
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

                                                 
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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formie elektronicznej, proszę wskazać:  [……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

                                                 
11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V

12
. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej
13

; 

2. korupcja
14

; 

                                                 
12

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
13

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 

14
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 
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3. nadużycie finansowe
15

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną

16
 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

19
 

Jeżeli tak, proszę podać
20

: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]

 
 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

21
 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

[] Tak [] Nie  

                                                                                                                                                         
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

15
 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 

27.11.1995, s. 48). 
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże 
decyzji ramowej. 

17
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

18
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

19
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

20
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

21
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



______________________________________________________________________________________________________ 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 

______________________________________________________________________________________________________ 

Strona 7 z 17 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

22
 („samooczyszczenie”)? 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

 24 

                                                 
22

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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proszę wskazać: [……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy

26
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 

                                                                                                                                                         
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

27
 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej

28
. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

                                                 
28

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–
f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, 
gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

29
 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 

30
 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

31
 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

                                                 
31

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy

32
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

                                                 
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

33
 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

34
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35

 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y

36
 – oraz wartość): 

[……], [……]
37

 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

[……] 
 

                                                 
33

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia

38
 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia

39
 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych

40
: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

41
, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

                                                 
38

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 

39
 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 

41
 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 

danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy 
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli

42
 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

43
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

                                                 
42

 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 

43
 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 

polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 

[] Tak [] Nie 
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lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej

44
, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie

45
 

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

46
 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 

                                                 
44

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim

47
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

                                                 
47

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego 
dostępu.  

48
 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



Tablica informacyjna dla Wnioskodawców/Beneficjentów (tzw. Dashboard) – NOWY 

KOD OPIS WYMAGANIA 

TI-01 

Tablica zapewni bieżącą informację o zdarzeniach w projekcie/projektach np. o: 

 ocenie wniosku o dofinansowaniu (w przypadku zmiany statusu wniosku o 

dofinansowanie);  

 dodaniu/zmianie opiekuna w projekcie;  

 zatwierdzeniu wniosku o płatność (w przypadku zmiany statusu wniosku o płatność); 

 informacja o wypłacie wniosku o płatność (zaliczki/refundacji – wg uzupełnionego pola 

„data wypłaty”); 

oraz innych - wg mechanizmu definiowania zdarzeń. 

TI-02 

System zapewni również mechanizm definiowania zdarzeń w oparciu o zadane kryteria 

(analogicznie do modułu mailingowego), np. dla określonych projektów zostanie 

przekazana informacja o zmianie regulaminu/wytycznych, informacja o konieczności 

dokonania zwrotu środków (np. po korekcie) i o stanie rozliczenia wpłaty. 

TI-03 
Definiowanie zdarzeń przez operatorów będzie możliwe na odpowiednich (nowych) 

uprawnieniach.  

TI-04 System zapewni komunikowanie o zdarzeniach wybranym Beneficjentom. 

TI-05 

Wnioskodawca będzie miał możliwość - dla każdego zdarzenia: 

 przeczytania informacji - informacja o przeczytaniu będzie zapisywana w logach 

systemowych 

 oznaczenia informacji jako usuniętą (po przeczytaniu) 

TI-06 System zapewni możliwość filtrowania danych wg opisu zdarzenia. 

 
 

Załącznik nr nr 2.1 do formularza ofertowego - Moduł Tablica
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Import wniosków o płatno ść ŚCP

WNP-001 Możliwość importy do LSI wniosków o płatność składanych do ŚCP w 
formacie xls, xlsx, ods. 

WNP-002 

Forma wprowadzenia danych do bazy może odbywać się następująco: 
1. Za pomocą nowego narzędzia, dzięki któremu po wskazaniu pliku

nastąpi import danych do bazy 
2. Wykonawca stworzy zapytania do bazy wprowadzające wszystkie

dane z pliku do tabel bazy danych oraz odpowiednio połączy je z 
tabelami związanymi z wnioskami o dofinansowanie i 
umowami/aneksami oraz innymi tabelami koniecznymi do 
obsłużenia historii WNP 

WNP-003 W przypadku wybrania 1 opcji w WNP-002 obsługa modułu odbywałaby się 
na uprawnieniach Zrządzania WNP. 

WNP-004 
Zaimportowanie danych do bazy danych umożliwi operatorowi 
wygenerowanie pliku PDF zgodnego ze wzorem wniosku o płatność dla 
ŚCP 

WNP-005 
Wzorem ogólnym pliku  do eksportu jest załącznik. Importowane dane 
stanowić będą wycinek wzoru ogólnego w związku z podziałem na wnioski 
sprawozdawcze, pośrednie czy końcowe. 

KOD OPIS WYMAGANIA

Załącznik nr 2.2 do formularza ofertowego - Import wniosków o płatność ŚCP
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pole nieaktywne dla 1.2, 3.2, 3.3

pole nieaktywne dla 1.2, 3.2, 3.3

Nazwa Beneficjenta

A.4. Dane identyfikacyjne Beneficjenta

Numer wniosku aplikacyjnego

Okres realizacji projektu od: projects.data_rozp, do: projects.data_zakon

A.2.1. Wniosek o zaliczkę  tak/nie

A.2.2. Wniosek o refundację  tak/nie

A.2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę  tak/nie

A.2.4. Wniosek sprawozdawczy  tak/nie

A.2.5. Wniosek o płatność końcową  tak/nie

A.2.6. Wniosek o płatność objęty pomocą publiczną

generuje się z automatycznie z zatwierdzonego do umowy wniosku o dofininansowanie

automatycznie

baner

Wniosek Beneficjenta o płatność

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla Osi Priorytetowej: …

dla Działania: …

A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.1. Informacja o wniosku o płatność: wniosek za okres:

automatycznie

Numer NIP

Typy projektów i kategorie interwencji generuje się z autoamtycznie z zatwierdzonego do umowy wniosku o dofininansowanie

DD-MM-RRRR

do DD-MM-RRRR

od

Tytuł projektu projects.tytul_proj

 tak/nie

A.3. Dane identyfikacyjne projektu 

Numer umowy / decyzji projects.numer_umowy

Numer projektu projects.numer_wniosku bez "WND-" i bez 4 ostatnich znaków

A.2. Rodzaj wniosku o płatność

Projekt realizowany w partnerstwie tak/nie (na podstawie wnd) 

Załącznik nr 2.2 do formularza ofertowego - Import wniosków o płatność ŚCP



 + możliwość dodania pola w zależności od liczby Partnerów w projekcie

 + możliwość dodania pola w zależności od liczby Partnerów w projekcie

A.8. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatność

imię
nazwisko
nr telefonu
adres email
 + możliwość dodawania kolejnych osób

Data wypłaty Kwota wypłaty

automatycznie (zatwierdzone wnp)

pole z kalendarza

Adres przechowywania/użytkowania przez Beneficjenta [inny 

niż wskazany w pkt A.4.; możliwość wyboru "TAK"/"NIE"]

B. INFORMACJA FINANSOWA

A.5. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu

Kraj accounts.adr_kraj

Miejscowość accounts.adr_miejscowosc

Adres accounts.adr_ulica_nazwa + accounts.budynek + accounts.lokal

A.7. Miejsce przechowywania/użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych wskazanych w projekcie

B.1a. Rozliczenie wydatków stawką jednostkową (wynagrodzenia - umowa o pracę) - osobna zakładka

B.1b. Rozliczenie kosztów pośrednich (ogólnych) metodą uproszczoną - osobna zakładka

Adres przechowywania/użytkowania przez Partnera  [jeśli w pkt 

A.3. zaznaczono "TAK"]
[pole możliwe do edycji; pole tekstowe wypełniane ręcznie, max 100 znaków]

Numer wniosku o płatność

dodatkowo możliwość dodania pola do edycji (wpisywane ręcznie -  w przypadku wnp spoza 

LSI 2014)

B.5. Rozliczone środki przekazane w ramach płatności pośrednich:

[jeśli "TAK" pole możliwe do edycji; pole tekstowe wypełniane ręcznie, max 100 znaków]

[pole możliwe do edycji; pole tekstowe wypełniane ręcznie, max 100 znaków]

Adres przechowywania dokumentacji przez Beneficjenta  [inny 

niż wskazany w pkt A.4.; możliwość wyboru "TAK"/"NIE"]

B.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW DLA PROJEKTU

pole aktywne, jeśli taki wydatek wybrany w wnd

pole aktywne, jeśli taki wydatek wybrany w wnd - tylko wnp 

końcowy

B.1. Rozliczenie wydatków rzeczywiście poniesionych - osobna zakładka

automatycznie (zatwierdzone wnp)

Kod pocztowy

Telefon

Adres e-mail

Adres przechowywania dokumentacji przez Partnera [jeśli w pkt 

A.3. zaznaczono "TAK"]
[pole możliwe do edycji; pole tekstowe wypełniane ręcznie, max 100 znaków]

accounts.email

accounts.telefon

accounts.adr_kod
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Nazwa źródła 

finansowania wydatków
Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków kwalifikowalnych 

1 2 3

1. środki wspólnotowe
zaciągane podsumowanie

kolumny nr 12 z D.5.

zaciągane podsumowanie

kolumny nr 12
2. krajowe środki publiczne

3. prywatne
podsumowanie kolumny 10 z D.5 - 

podsumowanie kolumny 12 z D.5.

podsumowanie kolumny 11 z D.5 - 

podsumowanie kolumny 12 z D.5.
4. inne
SUMA
w tym EBI

pole nieaktywne dla 1.2, 3.2, 3.3

pole nieaktywne dla 1.2, 3.2, 3.3

pole nieaktywne dla 1.2, 3.2, 3.3

D. ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU

stan realizacji
lista wyboru: nie rozpoczęto/w trakcie 

realizacji/zakończono
lista wyboru: nie rozpoczęto/w trakcie 

realizacji/zakończono

B.4 Rozliczenie finansowe wniosku  - osobna zakładka

Zadanie Stan realizacji - opis

pole nieaktywne dla 1.2, 3.2, 3.3

automatyczne tworzenie wierszy dla wszystkich zadań z WND [pole tekstowe, max 1000 znaków]

C.1 Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem  - osobna zakładka

D.3. Planowany przebieg realizacji projektu 

D.4. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/audytach realizacji projektu, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach 

mających skutki finansowe

pole tekstowe

D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze

pole tekstowe

F.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU - osobna zakładka

pole tekstowe

D.5. Postęp finansowy - osobna zakładka

D.1. Zakres rzeczowy

B.2. Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o płatność - osobna zakładka

B.3 Sposób osiągnięcia dochodu

opis

1. [automatycznie z pkt C.2. WND kolumna "Nazwa zadania'] [pole tekstowe, max 1000 znaków]

F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

F.2. WSKAŹNIKI REZULTATU oraz F.3. WPŁYW PROJEKTU NA ZATRUDNIENIE - osobna zakładka
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TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Oświadczam, że prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów właściwie oznaczam w księdze 

przychodów i rozchodów dokumenty związane z realizacją projektu, w sposób wykazujący jednoznaczny 

związek danej operacji gospodarczej z projektem finansowanym w ramach RPO WSL 2014-2020 – poprzez 

oznaczenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w odpowiednich wierszach numeru umowy.

Oświadczam, że nie będąc zobowiązany na podstawie aktualnych przepisów

do prowadzenia ewidencji księgowej prowadzę wykaz - wyodrębnioną ewidencję dokumentów księgowych 

dotyczących operacji związanych z realizacją projektu, zgodny

z Załącznikiem nr 1 do Wytycznych programowych ws. kwalifikowalności wydatków Instytucji Zarządzającej 

RPO WSL.

I.3. Oświadczenia Beneficjenta - ogólne

pole tekstowe

pole tekstowe

L.4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono opis projektu
pole tekstowe

Oświadczam, że prowadząc księgi rachunkowe i sporządzając sprawozdania finansowe (pełna księgowość 

prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości) prowadzę wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w 

ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych, poprzez wprowadzenie na potrzeby 

projektu odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych lub odpowiedniego kodu 

księgowego.

L.2. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób stosuje się w ramach projektu zasadę równości szans kobiet

i mężczyzn. Jakie zaistniały w tym obszarze bariery/problemy?
pole tekstowe

I.1. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy 

postęp realizacji projektu, informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki zostały faktycznie 

poniesione i zapłacone w całości.

L. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

ORAZ ZOBOWIĄZANIAMI W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

L.1. Proszę o wskazanie sposobu stosowania w ramach projektu zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami. Jakie zaistniały w tym obszarze problemy/bariery?

L.3. Opis działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu 

TAK/NIE [w przypadku zaznaczenia nie - dodatkowe pole tekstowe]

I.2. Oświadczenie Beneficjenta - księgowość

I. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że wydatki wskazane we wniosku o płatność jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze 

wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków.

Oświadczam, że we wniosku o płatność nie pominięto żadnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych 

informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu.
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TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

(na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Oświadczam, że realizacja niniejszego projektu nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie i został spełniony efekt zachęty w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Oświadczam, że nie naruszyłem/am zasady zakazu podwójnego finansowania oznaczającej niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu, dofinansowanego ze środków RPO WSL zostały 

poniesione zgodnie z zasadami pomocy publicznej (określone

w przepisach wspólnotowych i krajowych oraz dokumentach programowych RPO WSL). Oświadczam, że 

łączna wartość pomocy związanej z projektem nie przekracza

i nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy oraz dopuszczalnego przepisami prawa pułapu 

pomocy de minimis.

Oświadczam, że wszystkie zadania związane z zakupem materiałów i robót budowlanych zrealizowane 

zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym oraz przepisami BHP.

Oświadczam, że w ramach realizacji projektu spełnione zostały wszelkie obowiązki wynikające z prawa 

pracy oraz przepisów BHP.

Oświadczam, że wszystkie produkty projektu realizowanego ze środków EFRR są zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania.

Oświadczam, że na żaden z wydatków kwalifikowalnych ujętych w projekcie nie otrzymałem/am, nie 

ubiegam się i nie będę się ubiegać o wsparcie objęte zasadami pomocy publicznej, w tym pomocy de 

minimis oraz pomocy z budżetu Unii Europejskiej (niezależnie od formy i źródła pomocy). Jednocześnie 

biorę odpowiedzialność za wszelkie działania związane z uzyskaniem dodatkowej pomocy publicznej na 

wydatki ujęte w ww. projekcie, w szczególności dokonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Oświadczam, że uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje w zakresie realizacji projektu, jak i 

korzystania z jego efektów, w szczególności pozwolenie na użytkowanie, decyzje SANEPIDu itp.

Oświadczam, że łączna wartość pomocy związanej z projektem nie przekracza

i nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy oraz dopuszczalnego przepisami prawa pułapu 

pomocy de minimis.

Oświadczam, że przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu środków zachowane zostały zasady 

przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji oraz równości szans i równego traktowania wykonawców na 

rynku ofert, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz przy udzieleniu wyżej wymienionych 

zamówień spełniłem/am zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240 

z późniejszymi zmianami) dotyczące ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Oświadczam, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte/wykorzystywane w 

projekcie są zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie/zmianami zaakceptowanymi przez ŚCP, a 

także spełniają parametry niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

Oświadczam, że nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym

lub nie znajduję się w toku likwidacji,w trakcie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości lub 

postępowania naprawczego z wierzycielami, ani też nie istnieją przesłanki, które uzasadniają wszczęcie w 

stosunku do nich tego typu postępowań.

Oświadczam, że nie jestem podmiotem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 

pomocy publicznej (art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014).
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TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Oświadczam, że uzyskałem/am zgodę, pozytywną opinię lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji 

bioetycznej, etycznej lub właściwego organu- właściwej komisji bioetycznej w przypadku projektów 

badawczych wymagających prowadzenia  doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka 

(eksperymenty medyczne) w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 j.t.);- właściwej lokalnej komisji etycznej (w przypadku 

prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach, o których mowa  w ustawie z 15 stycznia 2015 r. o 

ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 266);- 

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

pozwolenie Ministra Zdrowia oraz pozytywna opinia komisji bioetycznej (w przypadku gdy projekt obejmuje 

eksperymenty medyczne, a w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia 

wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 j.t.) Wnioskodawca musi dysponować 

zgodą (pozwoleniem) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego oraz pozytywną opinią komisji bioetycznej, natomiast w 

przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.), Wnioskodawca 

musi wykazać się posiadaniem opinii właściwej komisji bioetycznej oraz pozwoleniem Ministra Zdrowia na 

prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego);- na badania wymagane na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych 
Oświadczam, że plan badań będzie realizowany zgodnie z założeniami wskaznymi we wniosku o 

dofinansowanie

- w przypadku, gdy inwestycja objęta projektem stanowi zasadniczą zmianę procesu produkcji - wykazane 

koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów  związanych z działalnością podlegającą 

modernizacji w ciągu poprzedzających trzech

lat obrotowych lub

Oświadczam, że w ramach wydatków kwalifikowalnych przedłożonych do rozliczenia

nie ujęto żadnych wydatków niekwalifikowalnych, w szczególności kosztów zakupu używanych środków 

trwałych bądź złożonych elementów używanych oraz wydatków operacyjnych (m.in. wydatków poniesionych 

na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w eksploatacyjnej fazie inwestycji, wydatków na 

produkty podlegając szybkiemu zużyciu, na części zamienne, energię oraz środki chemiczne do 

Oświadczam, że projekt spełnia założenia wniosku o dofinansowanie dotyczące inwestycji początkowej, tj.:

Oświadczam, że montaż finansowy jest zgodny z art. 14, ust. 14 Rozporządzenia 651/2014, tj. wniesiono 

wkład własny w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych 

lub zewnętrznych źródeł finansowania w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego 

oraz że wydatki zostały ujęte we wniosku w sposób respektujący zasadę, o której mowa w art. 37 ust. 9 

rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013. Jednocześnie zobowiązuję się poinformować ŚCP, a także inne 

instytucje zaangażowane w udzielanie danego wsparcia o wszelkich dodatkowych źródłach pomocy (w 

szczególności w przypadku korzystania z preferencyjnych pożyczek, linii gwarancyjnych itp. Należy 

pamiętać, iż w przypadku łączenia w ramach tych samych wydatków dwóch różnych form wsparcia - dotacje 

nie mogą być wykorzystywane na spłatę wsparcia otrzymanego z instrumentów finansowych, instrumenty 

finansowe nie mogą być wykorzystywane w charakterze zaliczkowego finansowania dotacji.

- w przypadku, gdy inwestycja objęta projektem prowadzi do dywersyfikacji działalności istniejącego 

zakładu - koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość ponownie wykorzystanych 

aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233, 271, 286 oraz 297 

Kodeksu karnego (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) dotyczącej poświadczania nieprawdy co do 

okoliczności mającej znaczenie prawne,  tj. przedłożenie nierzetelnego pisemnego oświadczenia 

dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu

dla uzyskania dofinansowania oraz za przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego 

I.4. Oświadczenia specyficzne dla danego działania/typu projektu
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TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE/…..

TAK/NIE/………….?

Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotnew 

szczególności w stosunku do pracowników, których koszty pracy zostały zakwalifikowane w projekcie

Oświadczam, że w przypadku finansowania w ramach Projektu kosztów poniesionych

z tytułu zawartych umów leasingu w formie leasingu finansowego zobowiązuje

się do przejęcia własności przedmiotu leasingu po upływie czasu trwania umowy leasingu (jeśli nałożono na 

mnie taki obowiązek zgodnie z kwalifikowalnością wydatku).

Oświadczam, że nie zamknąłem/nie zamknęłam takiej samej lub podobnej działalności

na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o 

przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej

oraz nie ma konkretnych planów zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch

lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym obszarze (zgodnie pkt. 

36 preambuły do Rozporządzenia (UE) nr 651/2014

Oświadczam, że projekt spełnia warunek określony w art. 14 ust. 13 Rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. Każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta (na 

poziomie grupy) w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym 

samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych, 

uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, regionalna 

pomoc inwestycyjna nie przekracza 18,75 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach należących 

Niniejszym oświadczam, że w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożony wniosek o płatność, nie 

przeprowadzono na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby obsługi projektu, operacji 

finansowych, niezwiązanych z realizowanym projektem.(dotyczy 1.3 - typ 3)
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B. INFORMACJA FINANSOWA

Lp

.

Nr 

zadania,  

nazwa 

Nr 

kosztu, 

nazwa 

Numer 

kontraktu/umow

y

Nr 

dokumentu 

księgoweg

Numer 

księgowy 

lub 

NIP wystawcy 

dokumentu/PESE

L

Data 

wystawienia 

dokumentu

Data zapłaty

Nazwa 

towaru/usług

i

Kwota 

dokument

u brutto

Kwota 

dokument

u netto

Wydatki 

ogółem

Wydatki 

kwalifikowaln

e

W tym 

VAT
Dofinansowanie

Refundacja - 

wydatki 

bieżące

Refundacja - 

wydatki 

majątkowe

Rozliczenie 

zaliczki - 

wydatki 

Rozliczenie 

zaliczki - 

wydatki 

Data wypłaty 

zaliczki - wydatki 

bieżące

Data wypłaty 

zaliczki - 

wydatki 

Cross-financing

T/N

Wydatki 

poniesione na 

zakup gruntów

Faktura 

korygując

a T/N

Uwag

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 zadanie 1 koszt 1 DD-MM-RRRRDD-MM-RRRR
 data RRRR-MM-DD z 

kalendarza 

 data RRRR-MM-

DD z kalendarza 

2 zadanie 1 koszt 2

3 zadanie 2 koszt 1

4 zadanie 3 koszt 1

…

Suma:

 połączenie z repozytorium - faktura, przelew, protokół odbioru dla każdej pozycji w tabeli

 dodać dodatkowe liście rozwijanej np. "inne" gdzie Beneficjent będzie wpisywał koszty związane z rozliczeniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych - nie wlicza się do wartości, od której jest liczony limit

w przypadku wyboru inne - dodać pole dot. oświadczenia, jeśli wystąpi mechanizm racjonalnych usprawnień:

oświadczam, że w ramach projektu zatrudniłem/am …… osobę/osób/osoby z niepełnosprawnością/zaburzeniami psychicznymi, w związku z tym konieczne było zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień: (krótki opis zastosowanych usprawnień)

Wydatki rzeczywiście poniesione (pod warunkiem, że występują we wniosku o dofinansowanie)

B.1. Rozliczenie wydatków

 zaciągane z rejestru 

kontraktów/umów/do

kumentów 

księgowych 

 W polu automatycznie ma się pojawiać proponowana 

kwota wyliczona zgodnie ze wzorem z komentarza. 

Benek będzie mógł jednak zmienić tę kwotę, ale 

jedynie w dół. LSI nie pozwoli na wpisanie kwoty 

większej niż zaproponowana na początku. 
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Lp.
Nr zadania,  

nazwa zadania
Nazwa stanowiska pracy

Stawka 

jednostkowa

Liczba 

przepracowanych 

godzin

Wydatki 

kwalifikowalne
Dofinansowanie

Refundacja - 

wydatki bieżące

Refundacja - 

wydatki 

majątkowe

Rozliczenie 

zaliczki - wydatki 

bieżące

Rozliczenie zaliczki - 

wydatki majątkowe

Data wypłaty 

zaliczki - wydatki 

bieżące

Data wypłaty 

zaliczki - wydatki 

majatkowe

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 zadanie 1 stanowisko 1
 data RRRR-MM-

DD z kalendarza 

 data RRRR-MM-

DD z kalendarza 
2 zadanie 1 stanowisko 2

zadanie 1 PODSUMOWANIE

3 zadanie 2 stanowisko 1

zaadanie 2 PODSUMOWANIE

4 zadanie 3 stanowisko 1

zadanie 3 PODSUMOWANIE

…

Suma:

połączenie z repozytorium - karta czasu pracy

połączenie z modułem personel projektu 

B. INFORMACJA FINANSOWA

B.1a. Rozliczenie wydatków

Wydatki z tytułu wynagrodzeń (umowa o pracę) rozliczane uproszczoną metodą wg godzinowej stawki jednostkowej  (pod 

warunkiem, że występują we wniosku o dofinansowanie)

 zaciągane z 

C.2.2 WND 
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Lp.
Nr zadania,  

nazwa zadania

Kwota kwalifikowalna 

kosztu bezpośredniego 

(narastająco)

 Stawka ryczałtowa 

kosztu (%)

Kwota limitu 

kosztu 

pośredniego

Wydatki 

kwalifikowalne
Dofinansowanie

Refundacja - 

wydatki bieżące

Refundacja - 

wydatki 

majątkowe

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 zadanie 1

2 zadanie 2

Suma:

B. INFORMACJA FINANSOWA

B.1b. Rozliczenie kosztów

Koszty pośrednie (ogólne) rozliczane uproszczoną metodą wg stawki ryczałtowej (pod warunkiem, że występują we wniosku o 

dofinansowanie)

 "wydatki 

kwalifikowalne" 

zaciągane z C.2.2 

WND 
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B.2 Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

lp.
Nazwa zadania oraz nazwa i sygnatura 

kosztu (okno modalne)
Kwota pomniejszająca wydatki

wskaż z WND - lista rozwijalna z 

możliwością wyboru po nazwie/sygnaturze 

kosztu z WND 

wypełniane ręcznie - kwota 

[decimal(15,2)]

 + dodaj kolejną pozycję

2

2a

wskaż z WND - lista rozwijalna z 

możliwością wyboru po nazwie/sygnaturze 

kosztu z WND 

wypełniane ręcznie - kwota 

[decimal(15,2)]

2b  + dodaj kolejną pozycję

Suma: "Kwota pomniejszająca 

wydatki"

3

Rodzaj dochodu
Kwota pomniejszająca 

dofinansowanie

1

Dochody w rozumieniu art. 61 oraz art. 65 ust. 8 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013

Wysokość odsetek wygenerowanych na 

rachunku bankowym do obsługi zaliczki (nie 

dotyczy JST)

wypełniane ręcznie - kwota 

[decimal(15,2)]

wypełniane ręcznie - "Rodzaj przychodu" 

[decimal(15,2)]

 - wylicza automatycznie wg wzoru: 

Kwota pomniejszająca wydatki * (WND: 

dofinansowanie dla kosztu / kwota 

wydatków kwalif. kosztu) wyliczane do 

2 miejsc po przecinku z zaokrągleniem 

w górę

 + dodaj kolejną pozycję

Suma ogółem w PLN
Suma: "Kwota pomniejszająca 

dofinansowanie"

 - wylicza automatycznie wg wzoru: 

Kwota pomniejszająca wydatki * (WND: 

dofinansowanie dla kosztu / kwota 

wydatków kwalif. kosztu) wyliczane do 

2 miejsc po przecinku z zaokrągleniem 

w górę

Inne kategorie przychodów
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Część  A z tabeli EFRR nieaktywna dla SCP

3 wypełniane ręcznie - kwota 

[decimal(15,2)]

4 wypełniane ręcznie - kwota 

[decimal(15,2)]

5

podsumowanie kolumny 19 z B.1. + 

podsumowanie kolumny 20 z B.1. + 

podsumowanie kolumny 10 z B.1a. + 

podsumowanie kolumny 11 z B.1a.

6 Różnica pozycji  (1-2-3)

7 [1,00 – (4/1)] * 100 [%]                               

lub (2+3)/1  [%]

8 B.2. poz. 3.

9 wypełniane ręcznie - kwota 

[decimal(15,2)]

wypełniane ręcznie nowe pole

10 Wydatki ogółem
automatycznie

(podsumowanie kolumny 10 z D.5.)

12 Wydatki kwalifikowalne
automatycznie

(podsumowanie kolumny 11 z D.5.)

15 Dofinansowanie - ogółem
automatycznie

(suma poniższych dwóch pól)

Dofinansowanie - wydatki bieżące

automatycznie

(suma podsumowań kolumn 17 i 19 z B.1 + 

suma podsumowań kolumn 8 i 10 z B.1a + 

suma podsumowania kolumny 8 z B.1b) nowe pole

Dofinansowanie - wydatki majątkowe

automatycznie

(suma podsumowań kolumn 18 i 20 z B.1 + 

suma podsumowań kolumn 9 i 11 z B.1a + 

suma podsumowania kolumny 9 z B.1b) nowe pole

17.
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - 

ogółem

automatycznie

(suma poniższych dwóch pól)

17a1
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - 

wydatki majątkowe

17a2
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - 

wydatki bieżące

Część D - wnioskowana kwota do wypłaty (w ramach zaliczki)

Część C - poniesione koszty i uzyskane dochody w projekcie

Kwota zaliczek zwróconych - niewykorzystanych

w tym odsetki zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność (nie dotyczy JST)

Odsetki narosłe od środków zaliczki (nie dotyczy JST)

Procent rozliczenia zaliczki

B.4 Rozliczenie finansowe wniosku

Środki wypłacone dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki (narastająco dla 

danego okresu rozliczeniowego zaliczek)
Kwota dotychczas rozliczonych zaliczek (narastająco dla danego okresu 

rozliczeniowego zaliczek)

Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia w następnych wnioskach o płatność

Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem

Część B - rozliczenie zaliczek
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C.1 Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem o płatność

Kwota dofinansowania dla wydatków 

bieżących

Kwota dofinansowania dla wydatków 

majątkowych

EFRR EFRR

1 2

lista wybieralna (okno 

modalne) z numerami 

rozliczanych zaliczek

Lista rozwijalna - wybór dat 

z tabeli B.1  poz. 21, 22 oraz 

z tabeli B.1a poz. 12, 13; 

format dd-mm-rr

suma wartości

z kolumn 1 i 2 dla danego 

wiersza (danej daty)

 suma kwot z kolumny 19 z B.1. wypłaconych 

w danej dacie ujętej w kolumnie 21 z B.1.

+

suma kwot z kolumny 10 z B.1a wypłaconych 

w danej dacie ujętej w kolumnie 12 z B.1a

kwota [decimal(15,2)]

 suma kwot z kolumny 20 z B.1. 

wypłaconych w danej dacie ujętej w 

kolumnie 22 z B.1.

+

suma kwot z kolumny 11 z B.1a 

wypłaconych w danej dacie ujętej w 

kolumnie 13 z B.1a

kwota [decimal(15,2)]

automatycznie wyliczana 

suma kwot wszystkich wierszy 

z kolumny "Kwota rozliczona w 

ramach zaliczki ogółem"

[automatycznie, pole liczbowe dwa miejsca 

po przecinku; Suma kolumny 1]

[automatycznie, pole liczbowe dwa 

miejsca po przecinku; Suma kolumny 2]
Suma rozliczanych zaliczek

Nr transzy zaliczki Data wypłacenia zaliczki
Kwota rozliczana w ramach 

zaliczki ogółem

+możliwość dodania kolejnej pozycji
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ogółem kwalifikowalne dofinansowanie ogółem kwalifikowalne dofinansowanie ogółem kwalifikowalne dofinansowanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 zadanie 1 koszt 1

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 13 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 14 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 16 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

2 zadanie 1 koszt 2

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 13 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 14 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 16 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

…

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 13 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 14 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 16 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

…

 suma z pól 

"wydatki 

niekwalifikowalne" 

z pkt. C.2.3. WND 

bez pozycji 

dotyczących VATu 

 zawsze na 

sztywno 0,00 zł

(bez możliwości 

edycji) 

 zawsze na 

sztywno 0,00 zł

(bez możliwości 

edycji) 

[z palucha]

 zawsze na 

sztywno 0,00 zł

(bez możliwości 

edycji) 

 zawsze na 

sztywno 0,00 zł

(bez możliwości 

edycji) 

[z palucha]

 zawsze na 

sztywno 0,00 zł

(bez możliwości 

edycji) 

 zawsze na 

sztywno 0,00 zł

(bez możliwości 

edycji) 

…

1 zadanie 1 koszt 1

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 7 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

2 zadanie 2 koszt 1

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 7 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

generowanie wszystkich 

rzeczywistych kosztów  

kwalifikowalnych z WND z pkt. 

C.2.2 z tabeli o nazwie 

"Wydatki, rzeczywiście 

poniesione"

SUMA kosztów rzeczywiście 

poniesionych (bez kosztów, dla 

których uzupełniono pole pn. 

"Kategoria podlegająca 

limitom")

Planowane wydatki 

niekwalifikowalne (bez VAT)

D. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU

D.5. POSTĘP FINANSOWY

Lp.
Nr zadania,  

nazwa zadania

Nr kosztu, 

nazwa kosztu

Kwota wydatków określona

w zakresie finansowym w umowie

Kwota wydatków narastająco

od początku realizacji projektu

(bez bieżącego wniosku o płatność)

Kwota wydatków

objętych bieżącym wnioskiem Stopień

realizacji (%)
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…

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 7 z 

tabeli B.1a. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

…

1 zadanie 1 koszt 1

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 7 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

2 zadanie 2 koszt 1

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 7 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

…

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 6 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 7 z 

tabeli B.1b. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

…

1 zadanie 1 koszt 1

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 13 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 14 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 16 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

2 zadanie 2 koszt 1

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 13 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 14 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 16 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

…

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wydatki 

kwalifikowalne" z 

pkt. C.2.2. WND 

 zaciągane z pola 

"wnioskowane 

dofinansowanie" z 

pkt. C.2.2. WND 

[z palucha] [z palucha] [z palucha]

 suma wartości z 

kolumny nr 13 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 14 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

 suma wartości z 

kolumny nr 16 z 

tabeli B.1. WOP 

przypisanych do 

danego kosztu z 

danego zadania 

generowanie wszystkich 

kosztów  kwalifikowalnych z 

WND  z pkt. C.2.2. z tabeli o 

nazwie "Wydatki rozliczane 

metodą uproszczoną - stawki 

jednostkowe"

generowanie wszystkich 

kosztów  kwalifikowalnych z 

WND  z pkt. C.2.2. z tabeli o 

nazwie "Wydatki rozliczane 

metodą uproszczoną - stawki 

ryczałtowe"

SUMA kosztów stawek 

ryczałtowych

generowanie jedynie tych 

rzeczywistych kosztów  

kwalifikowalnych z WND z pkt. 

C.2.2 tabeli o nazwie "Wydatki, 

rzeczywiście poniesione", dla 

których uzupełniono pole pn. 

"Kategoria podlegająca 

SUMA kosztów stawek 

jednostkowych
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…

OGÓŁEM:

 suma 4-ech 

powyższych

podsum 

(zaznaczonych

na szaro) 

jak obok jak obok jak obok jak obok jak obok jak obok jak obok jak obok

SUMA kosztów rzeczywiście 

poniesionych podlegających 

limitom
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Lp. Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Wartość 

docelowa 

Wartość osiągnięta w okresie 

którego dotyczy wniosek

Wartość osiągnięta

od początku realizacji 

projektu (narastająco)

Stopień

realizacji (%)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

…

TAK/NIE

[w przypadku zaznaczenia "TAK" 

aktywne, pole tekstowe pn. 

"Podjęte działania zaradcze", max 

1000 znaków]

F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

F.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia 

założonych wskaźników?

zaciągane z pkt. F.1. WND
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1 2 3 4 5 7

1

2

3

4

…

Planowana data 

osiągnięcia pełnej 

wartości 

wskaźników

pole tekstowe

Założone we wniosku 

o dofinansowanie

1 2 3 4

K M O

1.
[wypełniane ręcznie 

- [decimal(10,2)]

[wypełniane ręcznie 

- [decimal(10,2)]

[automatycznie suma 

kolumn 2+3]

Przyczyna nieosiągnięcia pełnej wartości wskaźników (jeżeli 
dotyczy)

lp.

Dotychczas osiągnięte

Nowo utworzone miejsca 

pracy

zaciągane z pkt. F.2. WND

pole aktywne, jeśli któryś ze wskaźnikównie jest osiągnięty w 100%

F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU
F.2. WSKAŹNIKI REZULTATU

Stopień

realizacji (%)
Lp. Nazwa wskaźnika

Jednostka 

miary

Wartość 

bazowa
Wartość docelowa Wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu

6

F.3. WPŁYW PROJEKTU NA ZATRUDNIENIE

data z kalendarza
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2.
[wypełniane ręcznie 

- [decimal(10,2)]

[wypełniane ręcznie 

- [decimal(10,2)]

[automatycznie suma 

kolumn 2+3]

3.
[wypełniane ręcznie 

- [decimal(10,2)]

[wypełniane ręcznie 

- [decimal(10,2)]

[automatycznie suma 

kolumn 2+3]

w tym osoby 

niepełnosprawne

Liczba etatów w 

przeliczeniu na 

ekwiwalent pełnego czasu 

pracy

zaciągane z pkt. F.3. 

WND
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końcowy pośredni rozliczający zaliczkę zaliczkowy sprawozdawczy dla których działań aktywne

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

B.1

B.2 x x x wszystkie

B.3 x x x tylko 1.2 typ 2, 3.3, 1.3

B.4 x x tylko 1.2 typ 2

B.5 x x x x wszystkie

B.6 x x x x wszystkie

B.7 x x x

B.8 x

B.9 x

B.10 x

C.1

C.2

C.3 x x x x

C.4

C.5

D.1 x x x x

D.2 x

D.3 x

E.1 x x x x

E.2 x x x x

E.3 x x x x

E.4 x x x x

F.1

F.2

F.3

F.4

G. x x x w zależności od wystąpienia w projekcie personelu (stawki jednostkowe + umowy cywilnoprawne)

H. x x x x

I. x x x x

J. x x x x

x

tylko 1.3

wszystkie

x

wszystkie

x

wszystkie

wszystkie

x

oświadczenia wg słownika
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Bug tracker  - rozbudowa dla Beneficjentów 
 

OPIS WYMAGAŃ 
 

KOD OPIS WYMAGANIA 

FS_BUGB-001 System zawierać  będzie nowy formularz zgłaszania błędów dla Beneficjentów. 

FS_BUGB-002 Formularz zgłoszenia błędu powinien być dostępny po kliknięciu odnośnika 
„Zgłoś problem” dostępnego w panelu operatora oraz np. w dolnej części strony 
https://lsi.slaskie.pl 

FS_BUGB-003 Formularz zgłoszenia błędu umożliwi gromadzenie co najmniej informacji 
wskazanych w Załączniku nr 1. 

FS_BUGB-004 Formularz będzie zawierał również walidacje, pomoc kontekstową oraz 
możliwość zapisu do pliku PDF. 

FS_BUGB-005 Dla użytkowników zalogowanych, część danych która możliwa jest do pobrania z 
systemu uzupełniona zostanie automatycznie. 

FS_BUGB-006 Wypełnienie formularza  będzie możliwe również dla użytkowników, którzy 
jeszcze nie zalogowali się do systemu. Winien on zawierać zabezpieczenie 
w  postaci kodu weryfikacyjnego typu CAPTCHA lub zabezpieczenia  
tekstowego, np. "Oblicz ile to jest dwa plus dwa" lub innego zabezpieczenia 
rozpoznającego człowieka. 

FS_BUGB-007 Po stronie instytucji, obsługa formularza błędu powinna być zintegrowana 
z  działającym modułem bug tracker.  System powinien umożliwiać zdefiniowanie 
w  panelu administracyjnym na podstawie ustalonych pól zgłoszenia (np. 
wybranej instytucji i formularza)  do jakiego operatora/administratora ma trafić 
zgłoszenie o  wybranych parametrach. Przykładowy podział rodzajów zgłoszeń 
znajduje się w Załączniku nr 7. 

FS_BUGB-008 Dalsza obsługa zgłoszenia po przekazaniu go do zewnętrznego systemu obsługi 
błędów odbywać się będzie mogła z poziomu aplikacji lub bezpośrednio w 
zewnętrznym systemie obsługi błędów. 
Realizacja zakładać powinna obsługę i wsparcie również odrębnego narzędzia 
typu Mantis na potrzeby zgłoszeń dotyczących LSI. 

FS_BUGB-009 Przykładowy formularz zgłoszenia błędu, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego 
dokumentu. 

Załączniki Załącznik nr 1 Przykładowy Formularz zgłoszenia  
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Załącznik nr 1 Przykładowy Formularz zgłoszenia 

 

Formularz zgłoszenia błędu Lokalnego Systemu Informatycznego  

RPO WSL na lata 2014-2020 

Imię Nazwisko - zgłaszającego 
Ręcznie dla niezalogowanych, automatycznie dla zalogowanych 

 

Nazwa profilu w LSI zgłaszającego Ręcznie dla niezalogowanych, automatycznie dla zalogowanych 

Nazwa konta Zgłaszającego Ręcznie dla niezalogowanych, automatycznie dla zalogowanych 

Nazwa Podmiotu Zgłaszającego Ręcznie dla niezalogowanych, automatycznie dla zalogowanych 

Adres e-mail zgłaszającego Ręcznie dla niezalogowanych, automatycznie dla zalogowanych 

Telefon zgłaszającego Ręcznie dla niezalogowanych, automatycznie dla zalogowanych 

Nazwa i wersja przeglądarki internetowej 

użytkownika (pole nie wymagane) 
Ręcznie dla niezalogowanych, automatycznie dla zalogowanych 

System operacyjny  (pole nie wymagane) Ręcznie dla niezalogowanych, automatycznie dla zalogowanych 

Nr naboru (pole nie wymagane jeśli podano numer projektu) Lista rozwijana  

Nr projektu (pole wymagane jeśli projekt posiada już nr) Maska wprowadzania, a dla zalogowanych lista rozwijana. 

Oświadczenie użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) RPO WSL  

na lata 2014-2020 
Należy zaznaczyć potwierdzenie zapoznania się z Oświadczeniem, znajdujące się pod jego treścią. 

W związku z korzystaniem z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) RPO WSL na lata 2014-2020 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych  (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 922): 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w 

Katowicach, ul. Ligonia 46; 

2. Dane przetwarzane będą w celu obsługi cyklu życia projektu ubiegającego się lub dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

3. Dane mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanym w realizację RPO WSL 2014-2020 (Ministerstwo 

Rozwoju i Infrastruktury, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie projektu; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

obsługi przekazanego zgłoszenia 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

☐ Potwierdzam, że zapoznałem się z Oświadczeniem użytkownika Systemu LSI (wymagane) 

Rodzaj zgłoszenia 
Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj zgłoszenia. 

☐ Zakładanie profilu/konta/logowanie 

☐ Wniosek o dofinansowanie 

☐ Realizacja (Wniosek o płatność, PEFS, Baza Personelu, Harmonogram) 
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Treść zgłoszenia 

Należy zamieścić krótki opis błędu. 

Tutaj wpisz krótki opis błędu. 

 

 

 

 

 

Załączniki dołączone do karty zgłoszenia 

Wymagany jest co najmniej jeden zrzut ekranu. Aby wykonać zrzut ekranu, należy nacisnąć przycisk ”Print 

Screen” na klawiaturze swojego komputera, a następnie stosując opcje wklej,  wkleić skopiowany obraz do 

niniejszego formularza. 
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Powiązania rodzaju zgłoszenia z odbiorcą: 

Zgłoszenie błędu w module Wniosku  o 

dofinansowanie – Nabór EFS 

Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  

operatorem/administratorem 

Zgłoszenie błędu w module Wniosku  o 

dofinansowanie – Nabór WUP 

Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  

operatorem/administratorem 

Zgłoszenie błędu w module Wniosku  o 

dofinansowanie – Nabór EFRR 

Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  

operatorem/administratorem 

Zgłoszenie błędu w module Wniosku  o 

dofinansowanie – Nabór ŚCP 

Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  

operatorem/administratorem 

Zgłoszenie błędu na etapie Realizacji 

(Wniosek o płatność, PEFS, Baza Personelu) -  

Nabór EFS 

Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  

operatorem/administratorem 

Zgłoszenie błędu na etapie Realizacji - 

(Wniosek o płatność, PEFS, Baza Personelu) - 

Nabór WUP 

Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  

operatorem/administratorem 

Zgłoszenie błędu na etapie Realizacji - 

(Wniosek o płatność, Baza Personelu) - Nabór 

EFRR 

Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  

operatorem/administratorem 

Zgłoszenie błędu na etapie Realizacji – 

(Wniosek o płatność, Baza Personelu) -  Nabór 

ŚCP 

Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  

operatorem/administratorem 

Zgłoszenie błędu logowania Powiązanie / mapowanie ze 

wskazanym  z Administratorem 

Globalnym. Zgłoszenie błędu zakładania konta/profilu 
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Bug tracker  - rozbudowa dla operatorów 
 

OPIS WYMAGAŃ: 
 

KOD OPIS WYMAGANIA 

FS_BUG-001 

System umożliwi upoważnionym operatorom zgłaszanie błędów za pomocą 
obecnego narzędzia zgłaszania błędów, w sposób pozwalający na zarządzanie i 
integrację systemu z zewnętrznym systemem zgłaszania i  obsługi błędów typu 
np. Mantis, z możliwością do wykorzystania przez Operatorów. Realizacja 
zakładać powinna obsługę i wsparcie również odrębnego narzędzia typu Mantis 
na potrzeby zgłoszeń dotyczących LSI. 

FS_BUG-002 
Formularz zgłoszenia błędu zostanie rozbudowany o dodatkowe pola, zgodnie 
zakresem pól jakie posiadać będzie zewnętrzny system obsługi błędów (nie mniej 
niż 8 dodatkowych pól) zintegrowany z systemem zgłaszania błędów w LSI. 

FS_BUG-003 
Dalsza obsługa zgłoszenia po przekazaniu go do zewnętrznego systemu obsługi 
błędów odbywać się będzie mogła z poziomu aplikacji lub bezpośrednio w 
zewnętrznym systemie obsługi błędów. 
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KOD OPIS WYMAGANIA 

OR-01 

Modyfikacja tablicy przechowującej szczegóły danych profilu 
Dodanie kolumny/ argumentu występującego w tablicy z danymi podstawowymi 
profilu. 
Zmiana mająca na celu umożliwienie przechowywania historii zmian właściciela 
projektu.  
 

OR -02 

Umożliwienie przechowania historii zmian dla pól przechowujących imię i nazwisko 
oraz adres e-mail i login z konta użytkownika. Wartości wraz z datą zmiany. 
Dodatkowo zapis w logach systemu. 
 

OR -03 

Dodanie do formularza :szczegóły użytkownika informacji tożsamych z 
formularzem rejestracyjnym dotyczących oświadczeń. 

 
Dodanie walidacji:  
Zmiany wartości dla polach: adres email lub imię lub nazwisko mogą zostać 
zapisane tylko jeżeli zaznaczono checkbox’y : 
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 
Oraz 
Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą informacją. 
 

OR -04 
Udostępnienie z poziomu widoku tzw. front office (wnioskodawca/ beneficjent) na 
karcie : szczegóły profilu,  wartości id z tablicy z danymi podstawowymi profilu. 
 

OR -05 

Umożliwienie przechowywania historii użycia przycisku SEKAP używanego przy 
integracji z systemem zew. SEKAP. Minimalny zakres zapisywanych danych: 
Wartość wygenerowanego skrótu używanego w linku do systemu SEAKAP, 
Dokładny czas użycia, 
Id użytkownika wykonującego operację, 
Id obiektu dla którego użyto przycisku wraz z identyfikacją jego rodzaju, 
Id projektu z którego pochodzi obiekt. 
Aktualnie są to dwa elementy: wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o płatność. 
 

Załącznik nr 2.5 do formularza oferowego - Modyfikacje logow i historii

http://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/LSI%202014/Regulamin.pdf
wojtczykm
logo



OR -06 Dodanie do logów systemowych identyfikatora sesji przeglądarki użytkownika. 
 

OR -07 

Dla wskazanych słowników pobieranych z SL2014 do bazy danych LSI 2014, będzie 
możliwość wprowadzenia filtrowania i zapisywania tylko wartości słownikowych 
dot. programu RPSL, pomijając inne zbędne wartości słownikowe z innych 
programów. Wprowadzenie filtrów będzie implementowane na bieżąco w ramach 
potrzeb. W przypadku potrzeby zmiany działania filtrów, będzie możliwa ich 
modyfikacja w dowolnym momencie. 
 
Przykładowo słownik: 
- slPoziomyWdrazania - mają być pobierane tylko wartości słownikowe zgodne z 
poziomem wdrażania dla programu RPSL (pomijając pozostałe). 
- slWskaznikiKluczowe - mają być pobierane tylko wartości słownikowe zgodne z 
programem "RPSL.00.00.00" lub "RPSL.*", a nie wszystkie wartości jak jest obecnie. 
 

OR -08 Dodanie funkcjonalności klonowania istniejących raportów. 
 

OR -09 
Dodanie licznika do generowanych raportów. Zapis w bazie , w tablicy z raportami 
ile razy dany raport był wykonywany.  
 

OR -10 

Dodanie logowania zmian/utworzenia raportów. Minimalny zakres zapisywanych 
danych: 
Id raportu, treść zapytania, id użytkownika który zapisuje raport, dokładny czas 
zdarzenia. 
 

OR -11 
Dodanie logowania wykonania raportu. Minimalny zakres zapisywanych danych: 
Id raportu, id użytkownika uruchamiającego raport, dokładny czas zdarzenia. 
 

OR -12 

Modyfikacja historii wniosków o płatność (historia wnp). 
Umożliwienie prezentowania poprawnych danych dot. szczegółów przyjęcia, oceny 
formalno-merytorycznej i zatwierdzenia wniosku o płatność w historii wnp w 
przypadku wycofania operacji i ponownego wykonania. Aktualnie system 
identyfikuje operacje przyjęcia, oceny i zatwierdzenia po id projektu, id wniosku i 
id bazowym wniosku oraz statusie. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej 
pozycji związanej z danym id wniosku dla danej operacji (przykładowo dwukrotna 
ocena wniosku) w historii wnp prezentowane są dwukrotnie te same szczegóły 
karty oceny. Zmiana sposobu powiązania operacji z daną wersją wniosku. 
Przykładowo użycie dodatkowo id operacji z odpowiedniej tablicy. 
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Oświadczenie Wykonawcy LSI RPO WSL 
 
 
 
Ja niżej podpisany, …………………………….… zobowiązuję się jako przedstawiciel Wykonawcy 

Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 do nie ujawniania oraz nie udostępniania żadnych danych zgromadzonych  

w LSI osobom trzecim jak również do nie wykorzystywania ich do innych celów niż realizacja 

przedmiotowego Zamówienia.   

 
 
 
 
 
 
 
 ……….………………..……… 
  data, podpis 
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