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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 1/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017
Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

…………………………………… , dnia ……………….. 2017r.

Wykonawca – pieczątka:

NIP:
REGON:

Oświadczenie
o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  nr  1/NZOZ-PPL/RPO  WSL/2017  z  dnia  25.04.2017r.  dotyczące 
opracowania  studium  wykonalnosci  projektu  pod  nazwą  „Poprawa  dostępności  do  wysokiej  jakości  
diagnostyki  ultrasonograficznej  w  Prywatnej  Przychodni  Lekarskiej  Barbara  Frysz-Domańska  i  Henryk 
Domański Sp.j. ukierunkowanej  na  schorzenia  sercowo-naczyniowe  i  choroby  nowotworowe  dla  
mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego”, oświadczam(y), że,

1. Dysponujemy odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia:
TAK  NIE 

2. Nie jesteśmy powiązani 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:
2.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2.4. 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.

3. Ponadto oświadczamy, że
3.1. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawaliśmy 

w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym i/lub byliśmy członkiem organów zarządzających 
lub organów nadzorczych Zamawiającego,

3.2. nie pozostajemy z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości co bezstronności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
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4. Zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK).

……………………………………………………………………..…..
(czytelny podpis albo pieczęć i podpis Wykonawcy/ osoby/osób

uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*)

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
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