
 

        Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

....................................................... 

pieczęć wykonawcy 

 

 

FORMULARZ O ŚWIADCZENIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na dostawę i montaż wyposażenia wylęgarni,  zadanie II.A.1: 
„Aparaty l ęgowe”; zadanie II.A.2: „Aparaty klujnikowe” ; zadanie II.A.3: „Licznik piskl ąt”; 
zadanie II.A.4: „Pompa do świetlenia jaj”; zadanie II.A.5: „Maszyna do świetlenia i 
rozpoznawania bicia serca zarodków”; zadanie II.A.6: „Maszyna do szczepienia zarodków 
dojajowo”; zadanie II.A.7: „Urządzenie do utylizacji jaj”; zadanie II.A.8: „Maszyna do 
utylizacji piskl ąt kalekich i padłych”; zadanie II.A.9: „Maszyna do nakładania jaj z tacek 
fermowych na tace lęgowe”; zadanie II.A.10: „Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania 
i bakteriobójczym”; zadanie II.A.11: „Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem 
buforowym”; zadanie II.A.12: „Koszty instalacji”; zadanie II.A.13: „Koszty transportu”  w 
ramach realizacji operacji "Wzrost konkurencyjno ści spółki na rynku drobiarskim poprzez 
wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt” w Zakładzie Wyl ęgu Drobiu Wijewo, adres 
inwestycji: 64-150 Wijewo, ul. Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, działki nr 658/35, 658/36, 
obręb ewidencyjny 301306_2.0005 Wijewo, numer księgi wieczystej system teleinformatyczny 
PO1L/00034382/8, woj. wielkopolskie, powiat leszczyński, 

 

Oświadczam, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5) nie zalegamy w opłatach podatków i opłat lokalnych na terenie gdzie  znajduje się siedziba 

naszej firmy, 
6) nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez powiązanie  

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 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: 

6.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 
6.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
6.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub           

pełnomocnika; 



6.4 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; 

6.5 pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
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           miejscowość, data 

....................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty 
wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców 


