Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy /pieczęć:
……………………….………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………….……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:
„Usługa doradcza w zakresie dostosowania produktu Zamawiającego będącego produktem planowanym na eksport
na rynek Korei Południowej, do wymogów tego rynku prowadzące do zwiększenia możliwości zastosowania produktu
poprzez zwiększenie roślin właściwych dla klimatu Korei Południowej”.

Oświadczam/y, że:
a) posiadamy odpowiednie doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia
b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia,
c) posiadajmy potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie zamówienia,
d) posiadamy odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,
e) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym,tj. usługa doradcza będzie świadczona przez podmiot, który zapewni do realizacji doradztwa zespół,
w którego skład wchodzi co najmniej jedna osoba o wykształceniu wyższym pełnym, która uzyskała dyplom
ukończenia nauki na wyższej uczelni technicznej oraz minimum jedna osoba ( lub podmiot składający ofertę), z
co najmniej 10-cio letnim doświadczeniem w branży ogrodniczej – rośliny ozdobne (min. 3 prace ogrodnicze w
zakresie roślin ozdobnych, każda powyżej 40 000 tys. złotych netto).

W
związku z powyższym dołączamy niezbędne dokumenty dot. wykształcenia min. 1 osoby oraz przedstawiamy
poniżej doświadczenie u 1 osoby (lub podmiotu składającego ofertę), w zakresie wykonania min. 3 prac
ogrodniczych wykonane w wymaganym terminie:

l.p

data

miejsce wykonania prac ogrodniczych wraz z danymi kontaktowymi realizacji
prac oraz wartość netto wykonanej pracy

1

2

3

*należy dołączyć dowody wykonania prac, np. referencje
Oświadczamy, że nasza wiedza i doświadczenie w pełni odpowiadają na ogłoszone zapytanie i umożliwią dostosowanie
produktu Zamawiającego na rynek Korei Południowej. Podane w oświadczeniu informacje są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu powyższych informacji.

………….………………….., dnia ………….…………..

………………………………………………….
podpis

