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OŚWIADCZENIE WS. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
dotyczączego wyboru wykonawcy ogrodzenia w IRŚ Olsztyn  Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze w

Gospodarstwie Rybackim Bugaj obejmującym przygotowawcze roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż
ogrodzenia, bram i furtek  

Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta)

Adres Wykonawcy 

NIP 
REGON
KRS
telefon/e-mail

Dane Zamawiającego Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki  Zakład
Doświadczalny w Zatorze adres: Ul.Jana Pawła II 9/A, 32-640
Zator,
REGON: 000080192-00027, NIP: 7390202079

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego przez Zamawiającego 
dotyczącego wyboru wykonawcy ogrodzenia w IRŚ Olsztyn  Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze w
Gospodarstwie Rybackim Bugaj obejmującego  przygotowawcze roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż

ogrodzenia, bram i furtek  
Oferent oświadcza, że:

1) Oferent  posiada  odpowiednie  zasoby  osobowe  zdolne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia/będzie
posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia*

2) Oferent posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z przedmiotem
Zapytania Ofertowego.

3) Oferent  dysponuje  potencjałem  technicznym  pozwalającym  na  realizację  przedmiotu  Zapytania
Ofertowego/dysponować  będzie  potencjałem  technicznym  pozwalającym  na  realizacje  przedmiotu
Zapytania Ofertowego*

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwoli lub będzie pozwalała* na wykonanie zamówienia.
5) Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo1.
                                          
                       

……………………..…………… ……………………..……………
(miejscowość i data)                    podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

1 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 i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.




