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Zaù¹cznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

O SPE£NIANIU WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÆPOWANIU

Skùadaj¹c ofertê w postêpowaniu o udzielenie zamówienia 
internetowego w jêzykach angielskim, niemieckim, norweskim i szwedzkim, na zakup usùugi opracowania 
wraz z tùumaczeniem (jêzyk angielski, niemiecki, norweski, szwedzki) regulaminów do sklepu 
internetowego, zasad bezpieczeñstwa, regu
tych regulaminów zgodnie z wymogami  prawnymi Niemiec, Norwegii, Szwecji.

w ramach projektu �Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I 

HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych�

Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 

Zapytania ofertowego warunki dotycz¹ce: 

1) posiadania uprawnienia do wykonywania okre�lonej dziaùalno�ci lub czynno�ci, je¿eli przepisy prawa nakùadaj¹ 

obowi¹zek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i do�wiadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjaùem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

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

/miejscowo�ã, data/ 
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OÚWIADCZENIE 

O SPE£NIANIU WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÆPOWANIU 

 

Skùadaj¹c ofertê w postêpowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usùugi 
internetowego w jêzykach angielskim, niemieckim, norweskim i szwedzkim, na zakup usùugi opracowania 
wraz z tùumaczeniem (jêzyk angielski, niemiecki, norweski, szwedzki) regulaminów do sklepu 
internetowego, zasad bezpieczeñstwa, regulaminu zakupów, warunków dostaw wraz z konsultacj¹  prawn¹ 
tych regulaminów zgodnie z wymogami  prawnymi Niemiec, Norwegii, Szwecji. 

�Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I 

ka na rynkach zagranicznych�, wspóùfinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 - 2020, o�wiadczam(y), ¿e speùniam(y) przewidziane w tre�ci 

Zapytania ofertowego warunki dotycz¹ce:  

ykonywania okre�lonej dziaùalno�ci lub czynno�ci, je¿eli przepisy prawa nakùadaj¹ 

3) dysponowania odpowiednim potencjaùem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

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

 /podpis Oferenta/

 

Projekt wspóùfinansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  

2020 

 

zakup usùugi tùumaczeñ tre�ci sklepu 
internetowego w jêzykach angielskim, niemieckim, norweskim i szwedzkim, na zakup usùugi opracowania 
wraz z tùumaczeniem (jêzyk angielski, niemiecki, norweski, szwedzki) regulaminów do sklepu 

laminu zakupów, warunków dostaw wraz z konsultacj¹  prawn¹ 

�Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I 

wspóùfinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

o�wiadczam(y), ¿e speùniam(y) przewidziane w tre�ci 

ykonywania okre�lonej dziaùalno�ci lub czynno�ci, je¿eli przepisy prawa nakùadaj¹ 

3) dysponowania odpowiednim potencjaùem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

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

/podpis Oferenta/ 


