
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 5  
do Zapytania ofertowego 

.............................................. 
    (pieczęć Wykonawcy) 

  
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu klauzuli społecznej 
 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przygotowanie, 
dostawa i podanie dwudaniowego obiadu 25 uczestnikom Klubu „Biedroneczki” 
prowadzonego przez Fundację Idee Społeczne FIDEES w ramach projektu „Pracuś” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
2014-2020.” oświadczam, że przy realizacji zamówienia będzie/nie będzie1 stosowana 
klauzula społeczna, tzn. przy jego realizacji zostaną/nie zostaną2 zatrudnione osoby  
z niepełnosprawnościami3, osoby bezrobotne4 lub takie o których mowa w przepisach  
o zatrudnieniu socjalnym5, w łącznej liczbie ………, w tym: 

 …….. osoba/osób w wymiarze ………………etatu na podstawie umowy o pracę,  
 …….. osoba/osób w wymiarze ………………etatu na podstawie umowy o pracę. 

 Równocześnie zobowiązuję się do utrzymania zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych lub takich, o których mowa w przepisach  
o zatrudnieniu socjalnym na w/w poziomie przez cały okres obowiązywania umowy  
z Zamawiającym, jak również do przekazania na żądanie Zamawiającego informacji  
i dokumentów o ogólnej liczbie osób zatrudnionych oraz liczbie zatrudnionych osób  
z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych lub takich, o których mowa w przepisach  
o zatrudnieniu socjalnym lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.  
 
 
 
  ……………………………………………                ………………………………………………………. 
       (Data, miejscowość)                                         (Czytelny podpis osoby uprawnionej) 
                                                           
1
  Niepotrzebne skreślić 

2
  Niepotrzebne skreślić 

3 Za osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 kwietnia 2018 r., uważa się osoby niepełnosprawne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 426, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685). 
4
 Za osobę bezrobotną, uważa się osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.). 
5
 Za osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, uważa się osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu 

socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 176). 
 


