
 

 

   

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr K/D/22/2020 

  

                                                                                                               

………………………………………………. 

                                                                                    (miejscowość, data) 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(Wykonawca – pieczęć firmowa) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej do 

placówek Caritas Diecezji Kieleckiej w związku z realizacją grantu „Zapewnienie bezpieczeństwa i 

opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” nr 

POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226. 
 

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  

I. spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, tj.: 

1. Reprezentowany przeze mnie podmiot oraz osoby go reprezentujące: 

a. posiada  kompetencje do wykonywania działalności oraz wiedzę; 

b. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tego rodzaju zamówienia; 

c. pozostaje w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia; 

d. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia                                                                                            

e. nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów ani w żadnym innym rejestrze długów; 

f. nie zalega z opłacaniem podatków/ uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

g. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne / uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

h. nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową ( art. 218-221 Kodeksu karnego) oraz przestępstwo 

handlu ludźmi ( art.115 par. 22 oraz art. 189a Kodeksu karnego) 



 

 

   

 

i. nie znajduje się w stanie likwidacji / upadłości 

j. w sposób zawiniony nie naruszył obowiązków zawodowych, co podważyłoby 

jego uczciwość,  

k. nie dopuścił się rażącego niedbalstwa które skutkowałoby nie wykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zamówienia, 

l. Zamawiający rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

m. jako osoba fizyczna nie został prawomocnie skazany za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 

n. urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta nie skazano 

prawomocnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku.; 

o. nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie 

niższą niż 3000 złotych 

2. podmiot, który reprezentuję  jest / nie jest *  zakładem pracy chronionej /  wykonawcą, którego 

działalność, lub działalność jego  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 

a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 

i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935); 

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065); 

3. Na dzień składania oferty co najmniej 30% osób zatrudnionych przez reprezentowany przeze 

mnie podmiot należy do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt. 2. 

II. zapoznałem się ze wzorem umowy i w pełni go akceptuję; 

Zapoznałem się z warunkami postępowania zawartymi w zapytaniu ofertowym i projektem umowy na 

oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej  

do placówek Caritas Diecezji Kieleckiej w związku z realizacją grantu pn. „Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-

leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID-19” nr POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226. 

 
 

III. i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń jako załącznik do przedkładanej oferty. 

* niepotrzebne przekreślić 

…………………………………………………………. 

                                                                                                        Podpis wraz z pieczątką firmy / instytucji 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgy4dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbxgm4tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjsg42dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjyheydm

