Załącznik nr 2 do Zapytania

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
w Zapytaniu ofertowym NR 1/10/2021 w postępowaniu na dostawę środków ochrony osobistej
(ŚOI) do wybranych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych w zakresie POZ
i/lub AOS zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego

Wykonawca:
……………………….………………………….……………………....
……………………….………………………….……………………....
……………………….………………………….……………………....
(pełna nazwa Wykonawcy i adres)

niniejszym oświadczam, że:

1) Nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
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:
−

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−

posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

−

−

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.

2) Nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia wskazane w Zapytaniu.

3) Spełniam wskazane w Zapytaniu warunki udziału w postępowaniu.
4) Uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia
niniejszej oferty.
5) Zapoznałem się z treścią Zapytania oraz wzoru umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
przyjmuję warunki w nich zawarte.
6) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
7) Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
8) W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym
dostarczenia asortymentu do wskazanych lokalizacji.
9) Zapoznałem się z klauzulą informacyjną załączoną do Zapytania.
10) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).] wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a w przypadku konieczności uzyskania
zgody na udostępnienie danych w ramach niniejszego zamówienia – taką zgodę otrzymałem.
11) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 4, 6, 7 i n. RODO
w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wyboru wykonawcy, publikacją wyników
postępowania, zawarciem umowy i jej rozliczenia.
12) Dane zawarte w Ofercie i Oświadczeniach są zgodne z prawdą.

………………………………..………………
Miejscowość i data

………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji Wykonawcy)

