
Załącznik nr 2 do  

Zapytania ofertowego z dnia 30.05.2022 r. 
  

Oświadczam, że: 
  

1. Zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i 
nie zgłaszam do nich zastrzeżeń. 
 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 108 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) 
 

3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 

 
4. Dysponuję potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania 

zamówienia.  
 

5. Aktualnie nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne. 

 
6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
7. Jestem / nie jestem* powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1. 

 
8. Zobowiązuję się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

 
9. Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą starannością, 

w pełnej zgodności z przepisami prawa w tym zakresie. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

………………………..…………………………………………………………. 

Data i podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej 

 
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku 

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

 


