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Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja, niżej podpisany(a)/My, niżej podpisani 

…………………………………………………………………, reprezentujący(a) Wykonawcę 

..............................................................................................................(nazwa Wykonawcy) 
 
Oświadczam/my, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie/nas z ubiegania się o 
zamówienie określone w zapytaniu ofertowym, a zatem: 
 

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

1. Posiadam/my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonałem co najmniej dwa Systemy o podobnym charakterze i wartości jak 

Przedmiot Zamówienia, w tym co najmniej jeden wykonany system był 

kompatybilny z systemem księgowym enova 365 i zapewniał dwustronną 

komunikację polegającą na: przesyłaniu danych do enove 365 takich jak: (NIP, 

opis pozycji, ilość pozycji, wartość pozycji, stawka VAT, wartość netto, wartość 

brutto, nr faktury, dekretację wewnętrzną – kontrakt, dodatkowe 5 

predefiniowane kategorie kosztowe), przesyłaniu danych z enova 365 dot. 

wszystkich składników wynagrodzeń pracowników, zbiorczych danych 

kosztowych. 

 
3) Dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
 
4) Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i zapewnimy jej ciągłość przez cały okres 
obowiązywania zawartej umowy; 
 
5) Korzystam/my z pełni praw publicznych;  
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6) Mam/my pełną zdolność do czynności prawnych;  

 

7) Nie zostałem/liśmy skazany/ni prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;  

 

8) Nie jestem/śmy powiązany/i kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/my własnoręcznym podpisem 
świadom/i odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk.  

 

 

................................., dn. .......................   

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

    (podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ych) 

 

 


