
 
  

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi marketingowej 
na potrzeby projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” oświadczam, iż posiadam 
minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji usług marketingowych oraz doświadczenie w realizacji 
usług zgodnych z zakresem przykładowego pakietu marketingowego opisanego w punkcie III.2.5 
Zapytania ofertowego.  

2.  
3. Nadto oświadczam, iż nie jestem powiązany/a z 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  osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:   

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

4. Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów w ramach wszelkich form zaangażowania 
zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i 
samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie 
koliduje z wykonywaniem zadań w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
Toruniu”. Moje miesięczne zaangażowanie w inne czynności nie przekroczy łącznie z przedmiotowym 
zamówieniem 276 h miesięcznie.*  

 
5. Zobowiązuję się do przekazania miesięcznej ewidencji czasu pracy w projektach do ostatniego dnia 

każdego miesiąca - za dany miesiąc, w którym realizowane było doradztwo w ramach przedmiotowego 
projektu.* 

 
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o każdej zmianie (tj. rozpoczęcie/zakończenie) 

dotyczącej wykonywania przeze mnie czynności w innych projektach oraz innej pracy zarobkowej.* 
 
*dotyczy Oferentów będących osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi (jednoosobowymi działalnościami 
gospodarczymi osobiście świadczącymi usługę) 
 

 
_____________, dnia ____.____.2017 r.                     Podpisano_________________________ 
                                                                                                (podpisy  Oferenta)  
                           


