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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/03/2021/UG-PMT/1397/9N 

 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/OFERENTA 
 
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 
 
1) Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym 

nr 01/03/2021/UG-PMT/1397/9N oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  
2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia we wskazanych terminach. 
 
 

 
.............................................            ............................................. 

      Miejscowość, dnia           (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
 
Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym: 
Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczamy, że nie występują czynniki mogące 
prowadzić do konfliktu interesów w ramach postępowania o udzielenia zamówienia, którego 
dotyczy niniejsza oferta. Oświadczam/y, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo 
z 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, 
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
.............................................            ............................................. 

      Miejscowość, dnia           (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Dodatkowe oświadczenia: 
1. Wykonawca oświadcza, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją zamówienia.  
2. Wykonawca oświadcza, że termin ważności oferty wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawca wyznacza  ……………………………….. 
 
 

 
 
 

.............................................            ............................................. 

      Miejscowość, dnia           (pieczęć i podpis Wykonawcy) 




