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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1/12/2020/B z dnia 23.12.2020r. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

DANE WYKONAWCY 

NAZWA 
 
 

SIEDZIBA  
(ADRES) 

 
 

TELEFON/FAX 
 
 

E-MAIL 
 
 

NIP/REGON NIP 
 
 

REGON  

Ja niżej podpisany/a, przystępując do udziału w postępowaniu nr 1/12/2020/B z dnia 23.12.2020r., 
oświadczam, że:  
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

przedmiotu niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 
technicznym i zasobami pozwalającymi na wykonanie zamówienia (tj. osobami posiadającymi 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, certyfikaty oraz wykształcenie niezbędne do 
wykonania zamówienia). Jednocześnie jestem świadomy, iż ponoszę wszelkie zobowiązania 
publiczno-prawne, w tym z tytułu zatrudnienia przeze mnie osób delegowanych do świadczenia 
usług i nie będą one stanowić podstawy dodatkowego roszczenia wobec Zamawiającego, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia,  

4. nie jestem osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, ani nie reprezentuję 
podmiotu, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszym Oświadczeniu są zgodne z prawdą. 
Jestem świadomy, że w przypadku poświadczania przeze mnie nieprawdy, Zamawiającemu przysługuje 
od mnie roszczenie w drodze powództwa cywilnego. 
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