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Pieczęć

Wykonawcy



OŚWIADCZENIE O:
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenie usług księgowych i
doradztwa finansowego dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie
Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny
Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój
ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej raz wsparcia
istniejących podmiotów ekonomii społecznej), oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w
szczególności:
1) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
2)

Oświadczam, że dysponuje potencjałem osobowym posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia.

3)

Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Ponadto oświadczam, iż:
1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości.
2) Wykonawca nie 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 procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu 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.
3) Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
a)
b)
c)
d)

……………………………...
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………….
(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)

