
Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego 

z dnia 3 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie 
 
 
............................................... 
 (nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
Dotyczy: 

 
Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz 

oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Ja w Internecie” w Gminie Narew.  

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że wykonawca spełnia warunki, dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

oraz jednocześnie oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, ponieważ: 

 

1) Nie otwarto w stosunku do naszej firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Firma nasza nie zalega z uiszczeniem żadnych podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne. 

3) Żadna z osób fizycznych nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych. 

4) Żaden ze wspólników naszej spółki jawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. 

5) Żadnego partnera lub członka zarządu naszej spółki partnerskiej prawomocnie nie skazano za przestępstwa 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

6) Żadnego z komplementariuszy naszej spółki komandytowo – akcyjnej nie został skazany za przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

7) Żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

8) Żaden sąd nie orzekł wobec nas jako podmiotów zbiorowych zakazu ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 

 
............................................................, dnia ...................................... 2019 r. 

                  (miejscowość)  
 

 
 

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

podpis osoby lub osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy 

 


