Załącznik nr 3 do siwz
O ś w i a d c z e n i e*
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/271/5/2013 na:
Zakup oraz wdrożenie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platformą
edukacyjną do trzech szkół (Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Szkoły Podstawowej w
Oblęgorku oraz Gimnazjum w Oblęgorku), zakup min. 351 kont użytkowników
elektronicznego dziennika z dwuletnim dostępem , przeprowadzenie szkoleń
pracowników/nauczycieli z obsługi dziennika elektronicznego, zakup 2 szt. rutera –
bezprzewodowego dostępu do sieci dziennika elektronicznego, zakup 2 hybrydowych
punktów dostępu do WiFi oraz zakup i dostawa urządzeń do pracy z dziennikiem
elektronicznym (35 szt. tabletów), bezprzewodowego systemu do testów (zestaw 32 szt.
pilotów), 1 szt. drukarki atramentowej kolorowej, 3 szt. laptopów z oprogramowaniem MS
Office,
w ramach projektu, pn. „ Wspólnie osiągniemy sukces” o numerze
identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic z jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 1 do siwz. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
pod rygorem wykluczenia z postępowania ja/my (imię i nazwisko) ….....................................
…………………………………………………………………………………...……………
reprezentując firmę (nazwa firmy) .............................................................................................
jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej **;
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że spełniam(-y) warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………… dnia, 2013- …… - ……

…….................................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z wykonawców składa oświadczenie
**niepotrzebne skreślić

