Załącznik Nr 3
do Zapytania Ofertowego nr K/U/7/2017

……………………. , dnia ……………………….
…………………………
……………………...
………………………
(Wykonawca)
Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu Nr K/U/7/2017
na przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży w
ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas”

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z
zasadą konkurencyjności)
ja, niżej podpisany, działając w imieniu własnym/reprezentując firmę, której nazwa jest
wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich
dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że
1) spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, tj.:
a) posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia;
b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej odpowiednie
wykonanie zamówienia;
d) nie figuruję w Krajowym Rejestrze Długów ani w żadnym innym rejestrze długów;
e) zapoznałem się ze wzorem umowy i w pełni go akceptuję;
f) nie byłem karany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę
małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę
małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa
określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), a także nie
orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia działalności związanej z
wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub
obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
2) nie zalegam z opłacaniem podatków/ uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu
3) nie zalegam z opłacaniem składek/ uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu
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4) zapoznałem się z warunkami postępowania zawartymi w zapytaniu ofertowym
i projektem umowy na wykonanie zadania: przeprowadzenie warsztatów i konsultacji
indywidualnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach
Caritas”, i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń jako załącznik do przedkładanej
oferty.

………………………………………………………….
Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji

