
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowe na wykonanie i dostawę smyczy (taśm do identyfikatorów) z 

ologowaniem Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych oraz Uniwersytetu 

Gdańskiego w związku z organizacją wydarzeń naukowych (zwane dalej Zapytaniem ofertowym). 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   O F E R E N T A  
 

Oferent  

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

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

.......................................................... 
(nazwa, adres, NIP/PESEL, telefon, e-mail) 

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW WSKAZANYCH W 

PUNKCIE III ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę smyczy (taśm do 

identyfikatorów) z ologowaniem Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych 

oraz Uniwersytetu Gdańskiego w związku z organizacją wydarzeń naukowych, oświadczam, że 

jako Oferent biorący udział w postępowaniu: 

jestem osobą uprawnioną do reprezentowania Oferenta (*niepotrzebne skreślić): TAK* NIE* 

posiadam stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta, które dołączam 

do niniejszego oświadczenia (*niepotrzebne skreślić): 
TAK* NIE* 

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie 

zamówienia w ustalonym czasie (tj. do 2 grudnia 2022 godz. 12) i zgodnie z 

wymaganiami tego przedmiotu zamówienia (*niepotrzebne skreślić): 
TAK* NIE* 

posiadam doświadczenie w wykonywaniu materiałów promocyjnych (w 

szczególności w wykonaniu taśm do identyfikatorów) oraz zatrudniam 

niezbędny personel, zapewniające właściwe i terminowe wykonanie 

zamówienia (*niepotrzebne skreślić): 

TAK* NIE* 

jestem upoważniony do wykonywania działalności określonej w zapytaniu 

ofertowym (*niepotrzebne skreślić): 
TAK* NIE* 

nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w Zapytaniu 

ofertowym opisanych w punkcie III podpunkty 3 i 4 (*niepotrzebne skreślić): 
TAK* NIE* 

nie jestem są powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

(*niepotrzebne skreślić): 
TAK* NIE* 

zapoznałem/- łam się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami, 

akceptuję jego zapisy, uznaje się związany/-a określonymi w nich 

wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 

(*niepotrzebne skreślić): 

TAK* NIE* 

dane zawarte w ofercie i nienijszym oświadczeniu są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym (*niepotrzebne skreślić): 
TAK* NIE* 

 

 

.................................................             ………….......................................................................................... 
(miejscowość, data)                                                   (podpis osoby/(-ób) uprawnionej do reprezentowania Oferenta 

  


