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PROJEKT PN.: „PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY
FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI”

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania Ofertowego
na: „Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu”
Oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu

Miejscowość, data
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
Ja niżej podpisany(a)
_____________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Oświadczam, że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
2.

7)

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki
3

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
1
2
3

Skreślić jeśli nie dotyczy.
Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy.
Skreślić te, które nie dotyczą.
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zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
4

8)
9)

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych .
Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Nie pozostajemy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, który mógłby budzić
wątpliwości co do bezstronności wyboru wykonawcy, w szczególności:
a) Nie uczestniczymy w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej a
Zamawiający nie uczestniczy w naszej spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 5,
b) Nie posiadamy udziałów lub co najmniej 5 % akcji w spółce Zamawiającego, a Zamawiający nie
c)

posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji w naszej spółce 6,
Członkowie organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenci, pełnomocnicy naszej spółki nie
pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u
7

Zamawiającego i odwrotnie ,
d) Nie pozostajemy z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
8

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i odwrotnie .

Miejscowość, data

4
5
6
7
8

Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy.
Skreślić, jeśli nie dotyczy.
Skreślić, jeśli nie dotyczy.
Skreślić, jeśli nie dotyczy.
Skreślić, jeśli nie dotyczy.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

