Załącznik nr 5

Oświadczenie
Dane firmy:
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………….

NIP / Regon:

…………………………………………………………….

KRS:

…………………………………………………………………………………………………….……………..

reprezentowana przez:
Imię/ Nazwisko/ stanowisko

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego, uprawniające do
uczestnictwa w postępowaniu ofertowym. Należą do nich między innymi:

a) Wykonawca posiada status partnera firmy InsERT S.A.

□ TAK

□ NIE

b) Wykonawca dysponuje przynajmniej jednym autorskim rozwiązaniem, które importuje
dokumenty sprzedaży do systemu Subiekt Nexo PRO,

□ TAK

□ NIE

c) Wykonawca wykonał przynajmniej dwie integracje systemów klienta lub autorskich z
systemami płatności on-line jak np.: payU, Przelewy24, PayPal itp.

□ TAK

□ NIE

d) Wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem
oprogramowania w oparciu o technologie .NET i/lub JAVA,

□ TAK

w

zakresie

wytwarzania

□ NIE
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e) Wykonawca dysponuje wiedzą pozwalającą na opracowanie materiałów szkoleniowych
związanych z grafiką 2D/3D, animacjami 2D/3D czy materiałów audio.

□ TAK

□ NIE

f) Wykonawca dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i sprzętem (mierniki mocy,
źródła światła, reflektometry OTDR), w celu przeprowadzenia wymaganych badań
laboratoryjnych w dziedzinie światłowodów.

□ TAK

□ NIE

g) Wykonawca dysponuje odpowiednia wiedzą z zakresu technologii światłowodowych, w
tym z zakresu pomiarów światłowodowych.

□ TAK

□ NIE

h) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte

wykonanie zamówienia.

□ TAK

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

□ NIE

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących ofertę są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Nie występują żadne przesłanki, które wykluczałyby naszą firmę w powyższym postępowaniu
ofertowym.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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