Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy
1. Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:
Telefon/ fax:
Adres e-mail:
NIP:
REGON:
Przystępując do udziału w postępowaniu na usługi wyżywienia dzieci (przygotowywanie i dostarczanie
posiłków w formie cateringu) w Klubie malucha PARKOVA w Dąbrówce (gm. Dopiewo) nr
2/2016/K/PARKOVA, oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,
b) posiadam status podmiotu ekonomii społecznej, jako: ……………………………………………………….. 1
c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia,
e) co najmniej 30% zatrudnionych osób u Wykonawcy to osoby należące do jednej z n/w grup:
 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r.
poz. 721 z późn. zm.),
 osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868),
 osoby, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.
Dz. U. z 2011 nr 43, poz. 225 z późn. zm.).
f) nie jestem osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, ani nie reprezentuję
podmiotu, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) 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.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
……..………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
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Należy wpisać rodzaj podmiotu ekonomii społecznej, jakim jest Wykonawca
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