Załącznik nr 2
Pieczątka Oferenta

Oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR FM/3/12/2021/ZP Z DNIA 15.12.2021
✓ Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
• Posiadam uprawnienia do wykonania działalności objętej zamówieniem.
• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Posiadam zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
✓ Oświadczam, że w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie niższą, niż 200 tys. zł aktualną polisą ubezpieczeniową na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i
rzeczowe oraz ich następstwa.
✓ Oświadczam, że jestem związany ofertą przez czas wskazany w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
✓ Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
✓ Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia.
✓ Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są prawdziwe.
✓ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie
fałszywych oświadczeń.
✓ Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
✓ Oświadczam, że nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwa wymienione w pkt. VI
podpunkt 5 zapytania ofertowego
✓ Oświadczam, że nie należę do Wykonawców wobec, których prawomocnie orzeczono zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne.
✓ Oświadczam, że nie należę do Wykonawców, których urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
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