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Znak: 1/BK/2022

Załącznik nr 2

……………………………….………
( nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Realizacja
szkoleń / warsztatów / wyjazdów prowadzących do uzyskania kompetencji / kwalifikacji dla
uczestników projektu pt. ”Kulinarne horyzonty-poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności
uczniów szkoły branżowej” Nr umowy RPSW.08.05.01-26-0057/19-00.
Ja (imię i nazwisko)
...............................................................................................................................................
zamieszkały
...............................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy)
...............................................................................................................................................
oświadczam, że:
•

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

•

posiadamy wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw o podobnej tematyce,

•

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

•

znajdujemy się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1. Jednocześnie oświadczam, że wobec firmy ..........................................................................................
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
•

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania,

•

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego.
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2. W celu wykazania spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, określonych przez Zamawiającego polegam
/
nie polegam* na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………..……..………………………………………………………………..........
…………………………………..………………………………….........................................…….
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

w następującym zakresie:
…………………………………..……..………………………………………………………………..........
…………………………………..………………………………….........................................…….
*- niepotrzebne skreślić

…………………………..
(miejscowość i data)
.................................................................
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
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