Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 1.1/RPO-WO/2017 z dnia 10.10.2017r.

…………………………………………………
pieczęć oferenta

Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Zapytania Ofertowego nr 1.1/RPO-WO/2017 z dnia
10.10.2017r.dotyczące zakupu i wdrożenia „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ
B2B”, oświadczam(y), że spełniam kryteria dostępu/warunki udziału w postępowaniu tj.:
1) Posiadam/y odpowiednie doświadczenie i potencjał w zakresie stanowiącym przedmiot
zamówienia, dysponuję/my potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduję/my się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. Oświadczam/my, iż
zrealizowałem/liśmy odpowiednią liczbę wdrożeń w podobnym zakresie do planowanego przez
Zamawiającego projektu oraz w branży, w której działa Zamawiający, tj. w przemyśle
produkcyjnym, produkcja maszyn i urządzeń produkcyjnych, tj. :
a)

posiadam/my odpowiednie wymagane doświadczenie na rynku wdrożeń systemów
informatycznych klasy ERP w ww. branży Zamawiającego – tj. spełniam/my warunek co
najmniej 10 lat doświadczenia we wdrożeniach systemów ERP, w tym w głównej mierze
modułów produkcyjnych w ww. branży.

b) wdrożyłem/liśmy „moduł produkcyjny” w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
c)

wdrożyłem/liśmy systemy ERP w co najmniej 30 firmach w ww. branży,

d) wdrożyłem/liśmy systemy B2B w co najmniej 10 firmach,
e)

wdrożyłem/liśmy systemy ERP na kwotę co najmniej 200 tys. zł netto w co najmniej
15 firmach,

f)

wdrożyłem/liśmy systemy ERP i B2B w ramach projektów dofinansowywanych ze środków
UE w co najmniej 7 firmach,

g) potwierdzam, iż ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji,
wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania, wynosi co najmniej 10.
2) W odniesieniu do wymaganego doświadczenia i potencjału w realizacji podobnych usług, dysponuję

osobą/ osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania
przedmiotu zamówienia tj.:
a) Posiadam/my własny zespół wdrożeniowy składający się z min. 10 osób.
b) Posiadam/my własny zespół programistyczny składający się z min. 3 osób, w tym
przynajmniej 1 osoba z 10 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu przy
użyciu powszechnie stosowanych języków programowania.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od
daty żądania, dostarczę dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia.

Ponadto oświadczam, że:
1) Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.
2) Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.
3) Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami
publicznoprawnymi.

……………………………………………………
Podpis osoby reprezentującej Oferenta

