
 

  

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/V/2019/OWES 
 

OŚWIADCZENIA OFERENTA 
 

1) Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi w zapytaniu, nie wnoszę/imy do nich zastrzeżeń oraz 
zobowiązuję/emy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. 

2) Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę/imy do nich żadnych zastrzeżeń. 

3) Oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot spełnia wszystkie wymagania 
postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu. 

4) Oświadczam/y,  że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot będzie związany z niniejszą 
ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres 
trwania umowy. 

5) Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6) Oświadczam/y,  iż podane przeze mnie/przez nas dane są zgodne z prawdą i znane  są mi/nam 
sankcje wynikające z art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

7) Oświadczam/y,  że pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym nie istnieją wzajemne powiązania 
osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania 
osobowe lub kapitałowe 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 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. 

 
 
 
 
 

……..…………………….……….………………………………… 

                                                                                                                       (miejsce, data, czytelny podpis Wykonawcy)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 


