
 

 

Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na 

rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i 

bezpieczeństwa fitosanitarnego” 

 

Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: 
Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 

 

 

  

 

 

 

 

Instytut Ochrony Roślin- 
Państwowy Instytut Badawczy 

 
Ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

tel. 61 864-90-90 
fax 61 867-63-01 

www.ior.poznan.pl 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Ogłoszenia o zamówieniu nr: 

IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020 z dn. 08.04.2020 r. 

Oświadczenia Wykonawcy 

dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

powiązań 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
dane Wykonawcy  

 

Oświadczam / -y, że: 

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. Złożona przeze mnie oferta jest zgodna z treścią Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym 

IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020 z dn. 08.04.2020 r. 

3. Akceptuję postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy (zał. nr 4 do ogł. o zam.) 

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą 30 dnia od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

5. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralna część, są następujące dokumenty: 

a. ……………………………………………………………….. 
b. ……………………………………………………………….. 
c. ……………………………………………………………….. 
d. ……………………………………………………………….. 

6. Oświadczam, iż spełniam wszystkie wymagania zawarte w Ogłoszeniu o 

Zamówieniu Publicznym, w tym warunki ubiegania się o Zamówienie: 

1. Oświadczam, że: 
spełniam warunki ubiegania się o zamówienie dotyczące: 

 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

 zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do realizacji zamówienia 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do realizacji zamówienia 
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Jednocześnie oświadczam, iż jestem podmiotem: 

 niepowiązanym lub niebędącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą w 
relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 351); 

 niebędącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w 
takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości 
co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności 
pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także 
poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi; 

 niebędącym podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do 
Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014; 

 niebędącym podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 
ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2018 
r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018.). 

 
………..………….. , dnia …………………..…..  2020 r. 

 

 

 

__________________________________  

(podpis uprawnionego przedstawiciela  
                                                                               wykonawcy) 
 

  


