Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania ofertowego dotyczącego:
Zakupu, dostawy i montażu zmywarko-wyparzarki w ramach projektu pn. „Nowa
jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” współfinansowanego w ramach
Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Działania 10.1 Rozwój
kształcenia ogólnego, Oś 10 Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane
ustawowo.
2. Posiadam niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
3. Posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Jako
potwierdzenie posiadanego doświadczenia wykazuję wykonaną przeze mnie/nas
w okresie ostatnich 3 lat min. jedną usługę o podobnym charakterze do przedmiotu
zamówienia polegającej na dostarczeniu wyposażenia (w tym np. mebli,
sprzętu/urządzeń,
naczyń,
akcesoriów)
do
kuchni
lub
jadalni
do
żłobków/przedszkoli/szkół/świetlic o wartości min. 3000 zł netto:
L.p.

Nazwa usługi/ przedmiot
wykonanej usługi

Nazwa podmiotu, na
którego
wykonywana
usługa

rzecz
była

Wartość netto

Data wykonania
usługi

1.
(…)
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.

......................................................................
(miejscowość, data)
...................................................................
Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest Zakup, dostawa i montaż
zmywarko-wyparzarki w ramach projektu pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej
w m. Jazowsko” współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie
przedszkolne – SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Oś 10 Wiedza
i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.
Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.

......................................................................
(miejscowość, data)
..................................................................
Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

