
Załącznik nr 1                                            

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

dla Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej 

dotyczy Zapytania ofertowego nr _______/2020 w ramach procedury ZASADY

KONKURENCYJNOŚCI dotyczącej zakupu, dostawy, instalacji, wdrożenia,

utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w ramach projektu

„Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania na WWSIS” współfinansowanego przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla

gospodarki i rozwoju”, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, nr

projektu POWR.03.05.00-00-Z097/17

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ____________________

............................................................................................

……………………………………………………………

…………………………………………………………...

/nazwa i adres Wykonawcy/
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numer telefonu/faxu ..............................................

                                                 

adres internetowy...................................................

e-mail ..................................................................

REGON:.................................................................

NIP.......................................................................

Oświadczam, że:

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu:

a. Posiadam min. 3 lata doświadczenia w realizacji usług zgodnych z przedmiotem

zamówienia.

b. W zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem  terminu  składania  ofert  zrealizowałem  min.  2  pełne  wdrożenia

zintegrowanego  systemu  zarządzania  uczelnią,  łącznie  na  min.  200  000,00  zł

brutto.

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania, jako że:

a. Nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, w szczególności

poprzez:

i. Uczestniczenie  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki

osobowej,  

ii. Posiadanie  co  najmniej  10% udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie

wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez NCBiR, 

iii. Pełnienie  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika, 
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iv. Pozostawanie  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. 

a. Nie podlegam wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy

Pzp i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp 

b. Moja oferta nie została wybrana we wcześniej przeprowadzonym postępowaniu

o udzielenie zamówienia na przedmiot zamówienia objęty aktualnym zapytaniem

ofertowym i nie odstąpiłem od zawarcia umowy z Zamawiającym.

……………………….………………………… 

      /Podpis Wykonawcy/
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