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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2022 

 

Nazwa Wykonawcy:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/my, że 
firma/instytucja, którą reprezentuję/my spełnia warunki, dotyczące: 

1. odpowiedniego doświadczeniem do realizacji zamówienia, tj. posiadamy: 

1. Udokumentowane doświadczenie w projektowaniu parametrycznym. Realizacja przynajmniej 
jednego projektu o budżecie większym niż 100 000 zł. 

2. Znajomość języka programowania lub pisania skryptów w wybranym środowisku do 
parametrycznego projektowania. 

3. Znajomość oprogramowania typu CAD, posiadającego funkcję projektowania 
parametrycznego i programowania interfejsu użytkownika (np. Rhinoceros wraz z 
Grasshopper, Solidworks lub  innego). 

 
Ponadto, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/my, że w 
stosunku do firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, tj. nie 
zachodzi konflikt interesów poprzez występowanie powiązań osobowych i kapitałowych z 
zamawiającym.  
Przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 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, 

pozostawaniu z wyżej wymienionymi osobami 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. 
Ponadto oświadczam/y w stosunku do firmy którą reprezentuję/my nie wszczęto postępowania 
upadłościowego, restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego, albo postępowania egzekucyjnego przy  
którym wysokość egzekwowanej należności mogłaby mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie 
zamówienia. Nie są mi / nam znane również żadne okoliczności, który mogłyby stanowić podstawę do 
wszczęcia wyżej wymienionych postępowań. 
 
 
 

______________, dn. ___.___. 2022 r.                                    ____________________________________________________________ 
   (Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu  

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 


