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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

……………………. 

(Nazwa Wykonawcy)  

  

OŚWIADCZENIE  

Nawiązując do zapytania ofertowego na opracowanie MODELU BIZNESOWEGO związanego 

z internacjonalizacją działalności firmy Mirpol Sp. z o.o.  

 

my niżej podpisani:   

 

 ………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

 

 ……………………………………….. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania 

oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)   

oświadczamy, że: 

1) wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, 

2) Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

3) Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

4) Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

5) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację 

zamówienia, 

6) Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu 

Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w 

przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. 

powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej 

lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka 

organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku 

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

kurateli, 

7) Nie zachodzi okoliczność, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie 

wykonaliśmy lub nie należycie wykonaliśmy zobowiązania wobec Zamawiającego, chyba że 

było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; 

8) Nie zachodzi okoliczność, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchyliliśmy 

się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru naszej oferty lub do nie doszło do 

zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po naszej stronie. 

  …….                                 ………………… 

( miejscowość)  (data)  (pieczątka, podpis Wykonawcy)  

 

 
 
 
 
 

 


