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O Ś W I A D C Z E N I E

1. Niniejszym oświadczam(y), że spełniam(y) warunki określone w pkt. 5.1 Ogłoszenia o Zapytaniu
ofertowym na „Dostawę sprzętu multimedialnego”, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;              
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. *  Niniejszym  oświadczam(y)  o  braku  podstaw  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  zawartych  w podrozdziale  6.5.3  pkt  8)  Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności
wydatków w  ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wykazanych w pkt. 7.2 Ogłoszenia.

3. *  Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o
udzielenie  zamówienia,  zawartych  w  podrozdziale  6.5.3  pkt  8)  Wytycznych  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wykazanych w
pkt. 7.2 Ogłoszenia.

4. * W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej powołujemy się na zasoby: ….....................................................................................
...............................................................................................................................................................,
                                                            (nazwa i adres podmiotu, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
który to podmiot spełnia powyższe warunki.

5. Oświadczam(y)  jednocześnie  o  braku  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  z  postępowania  o
udzielenie zamówienia, zawartych  o udzielenie zamówienia, zawartych  w podrozdziale 6.5.3 pkt
8)  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na  lata
2014-2020 oraz wykazanych w pkt. 7.2 Ogłoszenia.

6. *Wobec podwykonawcy ......................................................................................................................
                                                           (nazwa i adres podmiotu, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
oświadczam(y) o  braku  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  zawartych  w podrozdziale 6.5.3 pkt 8)  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w  ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wykazanych w pkt. 7.2 Ogłoszenia. 

...............................................................                              ...................................................................
                (miejscowość, data)                                                              ( nazwa wykonawcy i podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić


