
 

   

 

   

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 9.2.1-5/2022 
 
 
………………………………………… 
pieczęć Oferenta  
 

Zamawiający:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie  
ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno 

 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie 
konsultacji i wsparcia pedagogicznego w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami 
odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” realizowanego przez Gminę Imielno/ Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0169/19 realizowanego  
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020” z osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Ułatwienie 
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej 
jakości usług społecznych (projekty konkursowe), oświadczam w imieniu firmy 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa firmy 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
siedziba firmy 

1. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem 
zamówienia. 

2. Posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie*/  Podwykonawca  uczestniczący   
w zamówieniu,  ………………………………………….………………………………………………………………………  
(nazwa  firmy),  posiada  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  potrzebne  do  realizacji  
zamówienia,  do  niniejszego  oświadczenia załączamy  pisemne  zobowiązanie  w/w  podmiotu,  
że  będzie  uczestniczył  w  wykonaniu zamówienia,*  

3. Dysponujemy  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania zamówienia. 
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas 
trwania tych okoliczności. 

6. Jesteśmy/ nie jesteśmy* Podmiotem Ekonomii Społecznej (PES) 
* niepotrzebne skreślić 
 
 



 

   

 

   

Podmiotem ekonomii społecznej jest:  
1 przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia  
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);  
2 podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym:  

 CIS i KIS;  
 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  
3 organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239,  
z późn. zm.);  
4 podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można 
podzielić na następujące podgrupy:  

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą,  
z której zyski wspierają realizację celów statutowych;  

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów 
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);  

 spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 
50%.  

 
 

  
 
 

 
.................................... 
data i podpis Oferenta 


