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Załącznik nr 2
Oświadczenie
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń:
Odbiór połączeń spawanych VT2
Odbiór połączeń spawanych PT2
Odbiór połączeń spawanych MT2
szkolenie malowanie przemysłowe
szkolenie Ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE –
Oznakowanie CE
szkolenie Procesy spawalnicze – projektowanie konstrukcji spawanych, dobór oraz wpływ określonych
procesów spawalniczych na materiał
oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - aktualny wpis lub jednorazową zgodę na
zorganizowanie i przeprowadzenie wskazanych szkoleń wydane przez akredytowane instytucje
(UDT, IMBiGS, itp.)
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; dysponuję własnym
zapleczem dydaktycznym i technicznym do przeprowadzenia szkoleń
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) zapoznałem się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
5) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich
wymogów obligatoryjnych.
Jednocześnie oświadczam, że nie jestem powiązany z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo tj. z
ZAKŁADEM MECHANICZNYM „MESTIL” Spółka z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wykonawcy, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
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d. pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………….. …………………..…………………………………….……………..
(data oraz podpis osoby/osób upoważnionej do składania oświadczeń w
imieniu oferenta)

W przypadku kiedy oferent jest podmiotem spełniającym definicję personelu wg wytycznych POKL, tj.:
„personel projektu – osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście
wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące
świadczenia w formie wolontariatu;” oferent wypełnia dodatkowo poniższe oświadczenie:
OŚWIADCZENIE

Jestem / Nie jestem* zaangażowany/a w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie lub więcej niż jednego
zadania w ramach jednego projektu w ramach NSRO.
Zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach, w inne zadania w ramach przedmiotowego projektu oraz
moje pozostałe obowiązki pracownicze wynikające z innych umów nie wykluczają możliwości prawidłowej i
efektywnej realizacji powierzonych mi zadań.*
Łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin
miesięcznie.*

……………………………………………..
Czytelny podpis
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