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Modyfikacja, 10.05.2019 

ZP/487/2019 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

..............................................               
       pieczęć Wykonawcy  
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usługę przeprowadzeniu kursów 

stacjonarnych języka angielskiego dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku,                              

w ramach realizowanego projektu „Akademia Pomorska 5 plus - rozwój dla jakości !” współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

nr postępowania ZP/487/2019  

Część nr 1 / Część nr 2 

Ja (imię i nazwisko) ........................................................................................................ .............. 
 

Oświadczam, że: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdz. IV specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu tj. : dysponuję lub będę dysponował w okresie realizacji 

zamówienia osobą do prowadzenia zajęć dydaktycznych, która posiadać będzie: 

A. posiadam minimum 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w realizacji usług  o charakterze 

równoważnym z przedmiotem zamówienia i zajmują się w pracy zawodowej zakresem wskazanym 

w opisie przedmiotu zamówienia.  

B. posiadam wykształcenie kierunkowe przynajmniej w stopniu licencjata lub certyfikat uprawniający do 

prowadzenia kursu języka angielskiego. 

A. minimum 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w realizacji usług  o charakterze równoważnym z 

przedmiotem zamówienia i zajmującą się w pracy zawodowej zakresem wskazanym w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

B. - odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie kierunkowe przynajmniej w stopniu licencjata lub 

certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu języka angielskiego. 
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3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Pomorską w Słupsku z siedzibą  

w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 a obejmujących imię i nazwisko, PESEL, wiek, adres zamieszkania, numer 

telefonu, adres e-mail w celu udziału w postępowaniu pn. „Usługa przeprowadzeniu kursów stacjonarnych 

języka angielskiego dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, w ramach 

realizowanego projektu „Akademia Pomorska 5 plus - rozwój dla jakości!” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych”  prowadzonym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

zgodnie  

z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być odwołana w każdym momencie poprzez złożenie 

oświadczenia woli w tym zakresie (np. Inspektora Danych Osobowych) (wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem wykorzystanie danych przed cofnięciem takiej zgody. 

 

 

 

.......................................               …………………………..……………………..……………………….. 
     miejscowość, data                                 /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


