
Załącznik nr 2 
(do dołączenia do formularza oferty) 

Nr postępowania: DPP.8110.3.1.2022 

Nazwa postępowania: Dostawa opasek bezpieczeństwa – urządzeń do świadczenia 

usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Miasta Rybnik 

w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania 

całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – w ramach 

wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

 

Zamawiający:  

Miasto Rybnik- Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik 

 

 

Wykonawca: 

..................................... 

..................................... 

(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez:  

..................................... 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania prowadzonego przez Miasto Rybnik – Ośrodek Pomocy Społecznej 

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale III 

zapytania ofertowego, tj.: 

1.  dysponujemy odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym i kadrowym,  

2. posiadamy sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie 

zamówienia, 

3. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy 

lub wykonujemy nadal należycie niżej wykazane dwie usługi (umowy), z których 

każda obejmowała (w ramach jednej umowy) dostawę opasek i prowadzenie 



w stałej siedzibie całodobowego monitoringu (teleopieki) dla grupy co najmniej 50 

osób i trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi te świadczone były dla grupy 

osób w ramach jednej umowy (nie dla indywidualnych zamówień): 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

podać który z Wykonawców wykonał wykazane zamówienie. 

 

4. skierowaliśmy do realizacji zamówienia co najmniej pięć niżej wykazanych osób 

do pełnienia funkcji dyspozytora (ratownik medyczny, opiekun medyczny, 

pielęgniarka), z których przynajmniej 3 osoby – posiadające co najmniej półroczne 

doświadczenie zawodowe w  wykonywaniu funkcji dyspozytora (np. w centrum 

teleopieki, pogotowiu ratunkowym): 

 

Lp. Imię i nazwisko Informacja czy dana 
osoba jest ratownikiem 

medycznym, 
opiekunem 

medycznym czy 
pielęgniarką 

Doświadczenie zawodowe 
w  wykonywaniu funkcji 

dyspozytora (np. w centrum 
teleopieki, pogotowiu 

ratunkowym) – podać okres 
(liczba lat / miesięcy) 

Podstawa 
dysponowania 

1     

2     

3     

4     

5     

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

podać który z Wykonawców dysponuje ww. osobami. 

 

5. wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy w ostatnim roku przed 

upływem składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wynosi: ………………………. osób (w przypadku 

Lp. Podmiot, na rzecz 
którego wykonano 
usługę (umowę) 

Opis usługi (umowy) 
(w tym: liczba dostarczonych i monitorowanych 

opasek w ramach danej umowy,  
lokalizacja centrum monitoringu, 
numer i data zawarcia umowy) 

Termin wykonania 
umowy (daty 

dzienne): 
 

od …. do….. 

1    

2    



wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – podać którego 

z nich dotyczy to oświadczenie), 

6. dysponujemy stałą siedzibą, w której prowadzone jest całodobowe centrum 

monitoringu, zlokalizowaną w …………………………………………………………. 

(podać adres centrum). 

 

Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania 

Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia 

z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia publicznego 

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy z Wykonawców.  

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 

 

UWAGA: oświadczenie należy podpisać w sposób określony w zapytaniu ofertowym 

(rozdział V). 

                                                           
1 Zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w  wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 


