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Załącznik nr 5
Wniosek o częściowe/całkowite rozliczenie umowy i zapłatę należności

Pieczęć firmowa wykonawcy

Pieczątka Departamentu
Wspierania Konsumpcji
Data wpływu

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

UWAGI:
1.
Do wypełnienia formularza używaj DRUKOWANYCH LITER
2.
Przy wypełnianiu formularza nie używaj korektora
3.
Wypełniony formularz należy przesłać do siedziby Zamawiającego
CZĘŚĆ A – INFORMACJE OGÓLNE
1. Cel:
złożenie wniosku

korekta złożonego wniosku

2. Nazwa wykonawcy

3. Numer umowy
4. Miesiąc za który składany jest wniosek

_
(mm)

(rrrr)

Część B – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1.

Oświadczam, że w okresie objętym wnioskiem do magazynu/magazynów OPR dostarczono
Nazwa artykułu spożywczego

Lp.

Nazwa OPO

Ilość
(w tonach)

Razem
2.

Zgodnie z zawartą umową wnioskuję o częściowe/całkowite rozliczenie umowy i zapłatę należności za dostarczony artykuł
spożywczy.

Do wniosku załączam:
1.

Wykaz poszczególnych dostaw artykułu spożywczego objętych niniejszym wnioskiem (część I).

2.

Wykaz poszczególnych dostaw artykułu spożywczego objętych niniejszym wnioskiem (część II).
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3.

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Informację dotyczacą realizacji umowy na dostawy artykułów spożywczych do organizacji partnerskich w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

4.

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

Łączna liczba stron wszystkich składanych dokumentów (wraz z niniejszym wnioskiem) ………………………………………………….
OŚWIADCZENIE:
Przyjmuję do wiadomości, że:


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne
informacje wynikające ze złożonego formularza, które nie zostały zaktualizowane;



przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawienia;



administratorem danych jest Zamawiający;



dane oraz otrzymane kwoty w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym są publikowane
za pośrednictwem strony internetowej. 1

Pouczona/-y/-i o treści art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, który stanowi: „Kto, w celu uzyskania dla siebie
lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, oświadczam, że informacje i dane
przedstawione w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku są aktualne i zgodne z prawdą.

Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Data

Miejsce sporządzenia wniosku

-

Podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
wykonawcy

art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. U. L 72 z 12.03.2014, s.1)
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