ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego nr 3/2021
…………………………………….
pieczątka firmowa Wykonawcy
................................, dnia ...................
Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału
w postępowaniu
Nazwa oferenta:
................................................................................................................................................
Adres oferenta:
................................................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3/2021, którego przedmiotem zamówienia jest dostarczenie
pomocy dydaktycznych – program multimedialny Indywidualny Plan Kariery do prowadzenia
zajęć z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Zawodowy Sukces – nowa jakość
w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,
Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb
konkursowy realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie
nr RPWP.08.03.01-30-0027/18-01.

oświadczamy, że:
a) posiadamy odpowiednie kompetencje lub/i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) posiadamy niezbędną zdolność techniczną i zawodową, a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - do celów niezbędnych przy
realizacji projektu „Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
e) wyrażamy zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia
zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji w/w
projektu,
f) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
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