ZAŁĄCZNIK NR 2

……..……….…………………
(miejscowość i data)

…………………………………....
(Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
O BRAKU POWIĄZAŃ I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 1/1.15-FRA/RPOWZ/2017
na wykonanie usługi doradztwa w ramach projektu pt.:
„Ekspansja na rynek francuski DOGADAMYCIE.PL”

Oświadczam, iż Ja ………………………………..niżej podpisany oraz podmiot który reprezentuję, a
który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania:
Nie jestem / jest powiązany* z 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 osobowo
lub kapitałowo w szczególności poprzez:
−
uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
−
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
−
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
−
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………..…………………………..……………………………
/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3

…….………….…………………
(miejscowość i data)

…………………………………....
(Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH W ZAPYTANIU
DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 1/1.15-FRA/RPOWZ/2017 na
wykonanie usługi doradztwa w ramach projektu pt.:
„Ekspansja na rynek francuski DOGADAMYCIE.PL”

Oświadczam, iż w związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia:
a) podmiot który reprezentuje jest uprawniony do wykonywania działalności i czynności
w zakresie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) podmiot który reprezentuję posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia;
c) podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w rozumieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego.

……………………..…………………………..……………………………
/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4

…….………….…………………
(miejscowość i data)

…………………………………....
(Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O NIEZACHODZENIU OKOLICZNOŚCI
WYŁĄCZAJĄCYCH GO Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 1/1.15-FRA/RPOWZ/2017
na wykonanie usługi doradztwa w ramach projektu pt.:
„„Ekspansja na rynek francuski DOGADAMYCIE.PL”
”

Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż:
a) wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego
upadłości;
b) Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
c) Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
d) Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
e) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia.

……………………..…………………………..……………………………
/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

