Załącznik do oferty nr 1

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

OŚWIADCZENIE
o spełn ianiu warunków udziału w postęp owaniu

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na dostawę infrastruktury badawczo-rozwojowej na potrzeby
realizacji projektu pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego
sprzętu”

Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności
oświadczam, że:
1.

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia.

3.

Prowadzę działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu.

4.

Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

5.

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).

6.

Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z jego wytycznymi.

7.

Urządzenia przedstawione w ofercie spełniają wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym
(w załączeniu szczegółowa specyfikację i charakterystyka oferowanego sprzętu laboratoryjnego
potwierdzająca parametry techniczne).

……………………………, …….…… 2020r.
(miejscowość, data)

……………………..………………………………………….…
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta
(Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik do oferty nr 2

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobo wych lub kapitałowych z Zamawiającym

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na dostawę infrastruktury badawczo-rozwojowej na potrzeby
realizacji projektu pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego
sprzętu”

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – SOLVENT WISTOL SA.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
projektu/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) 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.

……………………………, …….…… 2020r.
(miejscowość, data)

……………………..………………………………………….…
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta
(Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

