
            

Załącznik nr 2   

 

…………………………………….. 

Pieczęć wykonawcy 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddział. 1.2 - Sektor. INNOTEXTILE na nabór na 

Specjalistę ds. badania nowych metod znakowania materiału w procesie produkcji w ramach  

wdrażania wyników prac badawczych i prowadzenia prac rozwojowych w branży odzieżowej 

polegających na stworzeniu i testowaniu prototypu systemu zautomatyzowanej technologii 

umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy 

odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego w warunkach 

rzeczywistych oświadczamy, że: 

 

 Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

 Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności 

będących przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz 

osoby zdolne do wykonania zamówienia lub załączyliśmy do oferty pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia, 

 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Oświadczam, iż nie toczy się wobec mnie postępowanie likwidacyjne,  

upadłościowe, naprawcze, 

 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 



            
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z  

    przepisów prawa, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

    pełnomocnika,  

• 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, 

• istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a  

    Zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera  

    dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas,  

    gdy Zamawiający i Wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub  

    grupą osób fizycznych działających wspólnie. 
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Podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 


