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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU I O BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usług w
zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz ustalenie terminów egzaminów wraz z ich
opłaceniem  w  ramach  projektu „Korona  Sądecka  na  rzecz  zatrudnienia  osób  młodych”
oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

1. Posiadam/-y uprawnienia do wykonania działalności objętej zamówieniem.
2. Posiadam/-y niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysponuję/-my osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.
3. Posiadam/-y zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Posiadam aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

Ponadto oświadczam, iż: 
1.W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości. 
2. ja/Wykonawca, którego reprezentuję 1,  nie jestem/nie jest2 powiązany z Zamawiającym w sposób
osobowy lub kapitałowy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy  Zamawiającym  (LGD  KORONA SĄDECKA)  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:

5. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
6. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  o ile  niższy próg nie wynika z przepisów

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
7. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
8. 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.

1 Niepotrzebne skreślić
2 Niepotrzebne skreślić
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