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............................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja(my), niżej podpisany(i)
………………………………………………………………………………………………………………..……..,
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………..,
Niniejszym, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
zakup usług poradnictwa psychologicznego pn. „Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem”,
realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach (Klub Integracji
Społecznej) w ramach Projektu „Inicjatywa na start”, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń na podstawie art. 297 k.k. oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1. posiada

kompetencję

lub

uprawnienia

do

prowadzenia

określonej

działalności

zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,*
3. posiada zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia,*
Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem kadrowym (min. 1 osoba) o charakterze eksperckim lub
specjalistami z doświadczeniem zawodowym, w tym szczególnie w obszarze poradnictwa psychologicznego i
reintegracji społeczno - zawodowej, z których co najmniej 1 osoba spełnia poniższe warunki:
1) posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
2) legitymuje się dokumentem poświadczającym ukończenie studiów psychologicznych;
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3) brała czynny udział w projektach na rzecz reintegracji społeczno – zawodowej lub
współpracowała z jednostkami pomocy społecznej w zakresie udzielania indywidualnego lub
grupowego poradnictwa psychologicznego – minimum 5 razy w ciągu 3 lat;

___________________________
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

*w przypadku polegania na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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