
 

* zaznaczyć jedną odpowiedź 

Projekt „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI

 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
organizacyjno-technicznym, sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O 
ORAZ O POTENCJALE ORGANIZACYJNO

GWARANTUJĄCYM
dotyczy zapytania nr: 

OFERENT: 

Nazwa Oferenta  _______________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________

Tel. ___________________________________                E

NIP: _____________________________________________________________________________

REGON:__________________________________________________________________________

Oświadczam, że: 

1) Zapoznałam(em) się z Zapytaniem Ofertowym i przyjmuję postawione przez Zamawiającego 
warunki. 

2) Oświadczam, że złożona oferta spełnia wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3) Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.
4) Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
5) Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu 

12.03.2018 r. składanym w ramach 
ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00

6) Zapoznałam(em) się z Zapytaniem Ofertowym, zdobyłam(em) konieczne informacje dotyczące 
realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

7) Posiadam wiedzę i wymagane doświadczenie do realizacji zadania.
8) Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno

ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia.
9) Oświadczam, iż nie spełniam przesłan
10) Przez cały okres realizacji Zamówienia dysponuję osobami spełniającymi wymagania wskazane 

wobec Egzaminatorów w części II Zapytania Ofertowego;
11) Oświadczam, że egzaminy dla poszczególnych grup Uczestników Projektu pn. 

JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” 
0013/16 zostaną zrealizowane w ciągu*

□ 7 dni roboczych (włącznie) 
□ 8 -14 dni roboczych (włącznie) 
□ 15 dni roboczych (włącznie) 

 

 
JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI

nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 

. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
technicznym, sytuacji ekonomicznej i finansowej 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O POTENCJALE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYM ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ 

GWARANTUJĄCYMI WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
dotyczy zapytania nr: 1/RPPM/2018 

 

_______________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________

Tel. ___________________________________                E-mail: _________________________________

NIP: _____________________________________________________________________________

REGON:__________________________________________________________________________

się z Zapytaniem Ofertowym i przyjmuję postawione przez Zamawiającego 

Oświadczam, że złożona oferta spełnia wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym nr 1/RPPM/2018

ramach projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA 
nr RPPM.05.05.00-22-0013/16. 

Zapoznałam(em) się z Zapytaniem Ofertowym, zdobyłam(em) konieczne informacje dotyczące 
realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty. 

iedzę i wymagane doświadczenie do realizacji zadania. 
Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia. 

iż nie spełniam przesłanek wykluczenia opisanych w części III Zapytania ofertowego;
Przez cały okres realizacji Zamówienia dysponuję osobami spełniającymi wymagania wskazane 
wobec Egzaminatorów w części II Zapytania Ofertowego; 
Oświadczam, że egzaminy dla poszczególnych grup Uczestników Projektu pn. 
JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00
0013/16 zostaną zrealizowane w ciągu*: 

(włącznie) od dnia złożenia zamówienia; 
(włącznie) od dnia złożenia zamówienia; 

(włącznie) i więcej od dnia złożenia zamówienia. 

 

 

________________________________________

 (Data i czytelny podpis Oferenta)

JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI”  

. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o potencjale 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
TECHNICZNYM ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ 

_______________________________________________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________________ 

mail: _________________________________ 

NIP: _____________________________________________________________________________ 

REGON:__________________________________________________________________________ 

się z Zapytaniem Ofertowym i przyjmuję postawione przez Zamawiającego 

Oświadczam, że złożona oferta spełnia wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą. 
1/RPPM/2018 z dnia 

„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA 

Zapoznałam(em) się z Zapytaniem Ofertowym, zdobyłam(em) konieczne informacje dotyczące 

techniczny oraz znajduję się w sytuacji 
 

apytania ofertowego; 
Przez cały okres realizacji Zamówienia dysponuję osobami spełniającymi wymagania wskazane 

Oświadczam, że egzaminy dla poszczególnych grup Uczestników Projektu pn. „SZKOLENIA 
nr RPPM.05.05.00-22-

__________________ 

ata i czytelny podpis Oferenta) 


