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REFERENCJE

W imieniu  Fundacji  na  rzecz  Nauki  Polskiej  (dalej  FNP  lub  ,,Fundacja"),  będąc  osobą

uprawnioną  do  jednoosobowej  reprezentacji  FNP  oświadczam,  iż  konsorcjum  firtn:

l)  Fundacja,,Fundusz  Współpracy"  z siedzibą  w Warszawie,  przy  ul.  Górnośląskiej  4a, 00-444

Warszawa,  wpisaną  do rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i zawodowych,

fundacji  i  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  Krajowego  Rejestru  Sądowego,

prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy  dla m.  st.  Warszawy  XII  Wydział  Gospodarczy

Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000112576,  posiadającą  NIP  526-000-54-68,

2) CoFund  Sp. z o.o.  z siedzibą  w  Warszawie,  ul. Górnośląska  4a, 00-444  Warszawa,  wpisaną

do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd

Rejonowy  dla  m. st. Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego

pod  numerem  0000568681,  posiadającą  NIP  701-049-83-82,

świadczyło  usługę  polegająca  na  przeprowadzeniu  procesu  weryfikacji  dokumentacji

potwierdzającej  poniesione  wydatki  kwalifikowane  wykazane  w sprawozdaniach  finansowych

oraz  weryfikacji  zamówień  udzielonych  zgodnie  z ustawą  prawo  zamówień  publicznych,

wprojektach  finansowanych  przez  FNP  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego  (Program  Operacyjny  Inteligentny  Rozwój  na  lata  2014-2020,  oś priorytetowa  IV:

Zwiększenie  potencjału  naukowo-badawczego,  działanie  4.4:  Zwiększanie  potencjału

kadrowego  sektora  B+R)  w liczbie  833 (słownie:  osiemset  trzydzieści  trzy)  weryfikacji

dokumentów  wprojektach  Beneficjentów  FNP  wraz  z uwzględnieniem  wszelkich  kosztów

niezbędnych  do ich  prawidłowej  realizacji  na rzecz  FNP  od  dnia  8 maja  2019  roku  do 31 marca

2021  roku,  w  ramach  umowy  nr  DK/6/20l9/IS/Ol/POIR/20l9/POIR-2019  z dnia  08.05.2019  r.

na  zapewnienie  obsługi  w  zakresie  weryfikacji  dokumentów  związanych  zwydatkami

poniesionymi  w projektach  finansowanych  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój,  na  lata  2014-2020  z późn.

zm.

Wszelkie  usługi  świadczone  w  ramach  ww.  umowy  przez  konsorcjum  firm:  Fundację,,Fundusz

Współpracy"  i CoFund  Sp. z o.o.  zostały  wykonane  należycie,  z najwyższą  starannością  i na

wysokim  poziomie  merytorycznym.
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