
 

Projekt „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” 
współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów 

 

Załącznik nr 3  
                        pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                        do Zapytania ofertowego  

nr SP7.261.06.2019 
 

Oświadczenie wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro  na zakup 3 komputerów przenośnych -laptopów 
z zainstalowanym systemem operacyjnym do pracowni przedmiotowych biologiczno-geograficznej; fizyczno-
chemicznej; matematycznej dla  Szkoły  Podstawowej nr 7   z  Oddziałami Integracyjnym   w Ełku  realizowanych                    
w ramach projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7  z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 
Mazurskiego na lata 2014-2020,  oświadczam, co następuje: 
 
 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie jestem powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4. 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.  

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r                                                ……………………………..……..……… 

                                        (podpis) 
 
Ja, niżej podpisany(a)  oświadczam, że wykonawca spełnia warunki, dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r                                                ……………………………..……..……… 

                                                                                                                                                                                        (podpis) 


