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Miejscowość , data …………………………….. 
 

Oferent:  
 
 
 
 
………………………………….. 
(Imię i nazwisko Oferenta)  

 
 

Do Zamawiającego: 
FIAB spółka z o.o. sp. k. 
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20D, 
55-080 Kąty Wrocławskie 

 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 
 
Dotyczy Projektu, pod roboczym tytułem: „Opracowanie innowacyjnego, równoległego 
kompensatora przełączającego (równoległy energetyczny filtr aktywny) przeznaczonego do 
poprawy efektywności transferu i przetwarzania energii elektrycznej w systemach 
przemysłowych”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 
przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020   
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/06/2017/FA z dnia 22 czerwca 2017 r., 
dotyczącego usługi polegającej na wykonywaniu czynności kierownika naukowego B+R w 
ramach zatrudnienia na umowę zlecenie,  
działając jako Oferent/w imieniu Oferenta, 
 
świadoma/-y odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego z tytułu złożenia 
nierzetelnego pisemnego oświadczenia, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla 
uzyskania zamówienia publicznego, 
 
oświadczam, że: 
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a) jestem osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;  
b) moje obciążenie wynikające z wykonywania zadań w projekcie lub projektach 
(rozumianych jako przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego 
wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte 
współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w 
ramach programu operacyjnego) nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadań wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia; 
c) moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, 
w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 192 godzin1 
miesięcznie;2 
d) nie jestem związany stosunkiem pracy z instytucją uczestniczącą w realizacji Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020;  
jestem związany stosunkiem pracy z instytucją uczestniczącą w realizacji Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 i załączam zaświadczenie od tej instytucji, iż 
w wyniku zatrudnienia Wykonawcy przy realizacji Projektu nie wystąpi konflikt interesów  lub 
podwójne finansowanie;3 
e) posiadam wykształcenie wyższe techniczne z zakresu energoelektroniki lub elektroniki i 
telekomunikacji zdobyte na …………(nazwa uczelni)………… na kierunku ………………  
f) posiadam …… - letnie4 doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania algorytmów 
sterowania, układów sterowania, obwodów mocy urządzeń energoelektronicznych 
trójfazowych, w tym ………-letnie5 doświadczenie zebrane w ramach zatrudnienia w ośrodku 
badawczo-rozwojowym tj …….. (wpisać nazwę ośrodka badawczo – rozwojowego)……. ;  
g) posiadam w swoim dorobku ….…(wpisać ilość)6….. publikacji naukowych z zakresu 
urządzeń energoelektronicznych trójfazowych oraz przedstawiam informację, gdzie nastąpiła 
publikacja w odniesieniu do ……..7 takich publikacji:  

                                                
1 W tej ilości godzin wskazuje się aktualny wymiar zaangażowania; nie uwzględnia się wymiaru godzin 
ewentualnego wykonywania Usługi objętej Zapytaniem Ofertowym nr 03/06/2017/FA. 
2 Punkty b) i c) wypełniają także osoby nie zaangażowane w wykonywanie zadań w żadnym projekcie 
– w takim przypadku przyjmuje się, że wartość ich obciążenia i zaangażowania w realizację projektów 
wynosi 0.  
3 W punkcie d) należy przekreślić lub usunąć niewłaściwą odpowiedź. Definicje instytucji 
uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego oraz konfliktu interesów zawarte są w treści 
Zapytania Ofertowego.  
4 Wymagane minimum 5 – letnie doświadczenie.  
5 Wymagane minimum 3-letni okres zatrudnienia.  
6 Wymagane minimum 5 publikacji.  
7 Wystarczy podanie danych dotyczących 5 publikacji.  
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Tytuł: …………………………. Miejsce publikacji: …………………………………. 
Tytuł: …………………………. Miejsce publikacji: …………………………………. 
Tytuł: …………………………. Miejsce publikacji: …………………………………. 
Tytuł: …………………………. Miejsce publikacji: …………………………………. 
Tytuł: …………………………. Miejsce publikacji: …………………………………. 
 
 

……………………………………………………….. 
Data i Podpis Oferenta (osoby reprezentującej Oferenta) 

 


