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ZOR.210.156-2.2017

ZMIANA
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego
(oświadczenie) na zadanie: „Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do
15 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka”.
Załącznik nr 3 (Oświadczenie) otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

...........................................
(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie
funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do 15 rodzin zastępczych/ rodzinnych
domów dziecka dla zadania nr ……......* oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowe.
4.

osoba

………………………………..……………………,

która

będzie

(imię i nazwisko)

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;
3) nie wypełnia/ wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w
stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, nie dotyczy mnie**;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
5) nie łączy usługi koordynatora z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego;

6) nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.
5. oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
(*) należy wpisać nr zadania
(**) właściwe zaznaczyć

........................................................
(podpis osoby uprawnionej

......................................., dnia ....................... r.
(miejscowość)

