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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

…………………………… 

Miejscowość i data 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa ………………………….. 

Adres …………………………... 

………………………………….. 

Tel…………………………….... 

Email…………………………... 

NIP……………………………... 

  

 

Oświadczam, że 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres podmiotu) 
 

 posiadam powinien posiadać doświadczenie uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub  czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

  posiadam doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Na potwierdzenie powyższego oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie –zrealizowałem 

co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu i wydruku folderu informacyjnego. 

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Okres realizacji 

zamówienia  

(DD.RRRR – DD.RRRR) 

Opis przedmiotu zamówienia  
(specyfika zamówienia, zakres usługi, etc.) 
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Na wezwanie Zamawiającego, zobowiązuję się do przedłożenia dokumentów potwierdzających 

należyte wykonanie powyższych usług. 

 dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami osobowymi 

umożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

 jestem/ nie jestem* (niepotrzebne skreślić*) powiązany osobowo i kapitałowo  

z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy 

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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

        ..…………………………… 
   Podpis osoby upoważnionej do  

   reprezentacji 

 


