
Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców 

…………………………………………………………………. 

Adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców 

Ulica:………………………………………………………… 

Kod, miejscowość:……………………………………… 

Województwo:…………………………………………… 

Nr telefonu:………………………………………………. 

e-mal:………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu 

………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach wraz z urządzeniami pomocniczymi 

Niniejszym oświadczam/y, że spełniamy wszystkie warunki określone w ww. zapytaniu ofertowym 

w szczególności: 

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2) Posiadam wymaganą wiedzę i doświadczenie

3) Dysponuję odpowiednim potencjalnym technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej z

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w Ofercie, 

Załącznikach oraz innych przełożonych dokumentach są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

 

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działan

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie p

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza

Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, poddziałan

kierowanego przez społeczność. 

Załącznik nr 2 do ZO – oświadczenie o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zapytanie ofertowe z dnia 29 czerwca 2017 na zakup półautomatycznej lini

o skomplikowanych kształtach wraz z urządzeniami pomocniczymi  

Niniejszym oświadczam/y, że spełniamy wszystkie warunki określone w ww. zapytaniu ofertowym 

dam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Posiadam wymaganą wiedzę i doświadczenie 

Dysponuję odpowiednim potencjalnym technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w Ofercie, 

Załącznikach oraz innych przełożonych dokumentach są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

…………………………………………………………………………

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działan

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza

2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

 

oświadczenie o spełnieniu 

arunków udziału w postępowaniu 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

kup półautomatycznej linii do produkcji 

Niniejszym oświadczam/y, że spełniamy wszystkie warunki określone w ww. zapytaniu ofertowym                       

Dysponuję odpowiednim potencjalnym technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

apewniającej realizację zamówienia. 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w Ofercie, 

Załącznikach oraz innych przełożonych dokumentach są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.   

………………………………………………………………………… 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działania LGD – 

ółautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

ie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 


