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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 0022/01/10/2016   

  

                  ………………………………………. 
 (miejscowość, data) 

……………………………………. 
(pieczęć firmowa bądź imię i  
nazwisko oraz pesel Oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

  Niniejszym oświadczam, że:   

1. posiadam udokumentowane doświadczenie w pracy na rzecz społeczności romskiej, nie 
krótsze niż jeden rok, 

2. posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w wymiarze 16 
miesięcy we wskazanych przez Zamawiającego terminach w okresie listopad 2016 r. – 
kwiecień 2018r., 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. nie otwarto wobec mnie  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
5. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 
6. nie zostałem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych 

7. nie jestem wspólnikiem spółki jawnej, partnerem lub członkiem zarządu spółki 
partnerskiej; komplementariuszem spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-
akcyjnej; członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie 
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, ani osobą wobec której, sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary, 

8. będę realizować usługę wyłącznie osobiście w ramach obowiązków Personelu Projektu. 
 
 
 
 
 
 

            ………………………………………..…… 

    (podpis Oferenta) 
 


