Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………
jako osoba/y uprawniona/e do jego reprezentacji w związku ze złożeniem oferty w
odpowiedzi na zaproszenie z dnia 06.12.2021 roku na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej poprzez świadczenie w okresie od 02.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców
gminy Zbójno w miejscu ich zamieszkania
niniejszym oświadczam/my, iż:
1) nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego określonego w art. 108 ustawy z dnia 29.01.2004r. -prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129)
2) wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego zamawiającego i nie wnosi
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty,
3) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej w ofercie działalności i
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
5) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
6) wykonawca jest/nie jest1 powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym (tj.
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:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZPO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7) zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a.
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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

……………………………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ch do reprezentacji oferenta)
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Niewłaściwe skreślić

