
  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/1.1.1/2016 z dnia 22.02.2016 roku 

 
 

    ……..…………………………………… 

      (nazwa i adres Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja niżej podpisana/y  

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

(imię i nazwisko Wykonawcy lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  

 

Oświadczam/-y, że:  

1. Posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

3. Posiadam/-my następujące zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

a) Zaplecze badawcze niezbędne do wykonania badań spełniających kryteria normowe, a w 

szczególności: 

-personel i infrastrukturę badawczą umożliwiającą przeprowadzenie badań pojazdów w zakresie 

dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego; 

-minimum 2 pracowników z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie 

projektu; 

- doświadczoną kadrę naukowo techniczna prowadzącą badania w dziedzinie projektu od 

minimum 3 lat; 

- laboratorium badań materiałowych; 

- maszyny wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne umożliwiające przeprowadzenie prób 

rozciągania ( w tym z pomiarem pól odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazów), zginania i 

zmęczenia; 

- mikroskopy świetlne i elektronowe (w tym transmisyjno-skaningowy mikroskop elektronowy 

umożliwiający jednoczesną akwizycję obrazu w kontraście dyfrakcyjnym BF, masowym HAADF 

oraz badanie topografii powierzchni SE z rozdzielczością nie gorszą niż 0.15 nm oraz możliwością 

wykonywania mikroanalizy składu chemicznego); 



   
   

  

 

 

- komora klimatyczna ze zmienną temperaturą (w zakresie 20-1200C) i wilgotnością (w zakresie 

20-90%); 

- potencjostat/galwanostat z modułem do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS); 

- pracownię konstrukcji z możliwością szybkiego prototypowania; 

- możliwość dynamicznych badań z wymuszeniem drgań w kierunkach pionowym, poprzecznym i 

wzdłużnym, oraz przyśpieszeniem/opóźnieniem ± 5g, w każdym z 3 kierunków; 

- możliwość przeprowadzenia testów eksperymentalnych, stanowiskowych elementów pojazdu, 

jego zespołów, w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki eksploatacji; 

b) Akredytowane laboratorium prowadzące badania dt. dopuszczenia pojazdów do ruchu; 

c) Doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów o wartości powyżej 1 mln PLN każdy, 

obejmujące prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie transportu, 

ukierunkowane na wdrożenie za okres ostatnich 3 lat, przy czym minimum 2 jako lider lub jedyna 

jednostka realizująca; 

d) Doświadczenie w zakresie badań i projektowania środków transportu lub ich elementów dla 

przemysłu za okres ostatnich 3 lat w ilości co najmniej 5 zrealizowanych prac. 

e) Personel badawczy mogący wykazać się doświadczeniem w badaniach i publikowaniem 

wyników badań; 

f) Zespół realizujący prace w zakresie obliczeń i analizy wytrzymałościowych z wykorzystaniem 

metody elementów skończonych, symulacji i analiz dynamicznych w różnych sytuacjach 

krytycznych, z możliwością weryfikacji doświadczalnej; 

g) Wdrożone i utrzymane systemy zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 

9001:2008. 

4. Złożona oferta zawiera szczegółowy opis metodyki badań zgodnie z wytycznymi w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

5. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto 

postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość. 

6. Zagwarantuję/-my sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony 

środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. 

niezbędnych do realizacji. 

7. Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania.  

 

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

 (miejsce i data)                                                                     (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  

 


