
Załącznik nr 10  

 do załącznika nr 1 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów 

Nr 537/MOPS/2022 

z dnia 17.11.2022r.   

                                                                

……………………....................... 
Miejscowość, data. 

OŚWIADCZENIE   OFERENTA 

W związku z ubieganiem się o powierzenie realizacji zadania publicznego ze środków                  

Gminy Knurów, pn. "świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych          

dla  mieszkańców  Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2023 r.                   

do 31 grudnia  2023 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi)” oświadczamy,  że jesteśmy właścicielem  rachunku bankowego  o numerze   

 

: .................................................................................................................................................................. 

 
1. Zobowiązujemy się do utrzymania w/w rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych                 

rozliczeń z Gminą Knurów.  

2. Posiadamy/ nie posiadamy* prawo użytkowania do lokalu, w którym realizowane będzie zadanie (np. umowa 

najmu, użyczenia, dzierżawy), który spełnia wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. prawa 

budowlanego, przeciw pożarowego i sanitarno – epidemiologicznego. 

3. Zalegamy/nie zalegamy*  z płatnościami na rzecz Gminy Knurów (np. czynsz, zwrot dotacji lub jej części). 

4. Zobowiązujemy się do zatrudnienia opiekunów,  którzy mają kwalifikacje   do wykonywania usług 

opiekuńczych  potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

5.  Zobowiązujemy się do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych osób, które posiadają kwalifikacje 

określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych / Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z póź. Zm./  

6.  Zapewniamy bezpieczeństwo  uzyskanych danych osobowych dotyczących usługobiorców oraz ich rodzin i 

osób bliskich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz, 

że posiadamy  warunki o których mowa w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych. 

 

................................................................................................... 

………………………………………………………………. 

czytelny podpis osoby/osób*  upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu* 

oraz pieczęć organizacji jeśli taką posiada) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


