
Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno 

Zapytanie ofertowe 
 

Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych 
w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław) 

 oraz procedur postępowania w przypadku ich naruszenia - w ramach projektu 
 pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” 

Sygnatura akt: ZO 7/UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 

Załącznik nr 3 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH 
W ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 

Zamawiający: 
Gmina Miasto Chełmno 
ul. Dworcowa 1 
86-200 Chełmno 

 
 

Oświadczenie*  
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 
113, poz. 759) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości 
14 000 Euro pn. Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów 
samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy 
Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław)  oraz procedur postępowania w przypadku ich 
naruszenia - w ramach projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji 
samorządowej”, oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.), 
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 zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. 

 
 
 
 
 
........................., dn. .........................                ........................................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
 
 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy 

członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 



Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno 

Zapytanie ofertowe 
 

Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych 
w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław) 

 oraz procedur postępowania w przypadku ich naruszenia - w ramach projektu 
 pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” 

Sygnatura akt: ZO 7/UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 
 

Załącznik nr 4 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 

Zamawiający: 
Gmina Miasto Chełmno 
ul. Dworcowa 1 
86-200 Chełmno 

 
 
 

Oświadczenie* 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 
113, poz. 759) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości 
14 000 Euro pn. Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów 
samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy 
Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław)  oraz procedur postępowania w przypadku ich 
naruszenia - w ramach projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji 
samorządowej”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
..........................., dn. _ _ . _ _ .2011              ................................................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
 
 
 
*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy 

z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy 

 


