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Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

 

Dotyczy zamówienia pt.: Dostawa i montaż konstrukcji głównej linii prototypowej do dojrzewania szynek - system 

komór, 

nr postepowania: Zamówienie 01/2021. 

projektu o numerze: POIR.01.01.01-00-0806/19 

 

Oświadczam/oświadczamy, że spełniam/spełniamy warunki dotyczące: 

• posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie wykonali, jako Wykonawca 1 dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia o wartości każdej 

z nich minimum 450 000 PLN netto. 

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie. 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się osiągnięciem średniorocznego 

przychodu netto ze sprzedaży (liczonego jako średnia arytmetyczna) w ostatnich 3 latach obrotowych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości minimum 500 000 PLN netto 

(słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy netto). 

 

Oświadczam/oświadczamy, że nie jestem/śmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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