
 Załącznik Nr 3  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

 

 

Ja / My, niżej podpisany/i 

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

 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie wyboru podmiotu (agenta) do obsługi podróży 

zagranicznych zawodników, trenerów i innych osób współpracujących z Polskim Związkiem 

Judo w 2020 r. w ramach realizowanego przez Polski Związek Judo programu oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz 

przedstawi potwierdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki  

i pośredników turystycznych działających w zakresie organizowania imprez 

turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów  

o świadczenie usług turystycznych; 

6) posiadam status Agenta IATA ( International Air Transport Association)  

i przedstawiam dokument potwierdzający tą przynależność. Uczestnik/Oferent 

może skorzystać z zasobów innych podmiotów pod warunkiem, że przedstawi 

oświadczenie, w którym mowa, że na czas trwania zamówienia dany podmiot 

udostępni Oferentowi niezbędne zasoby-Akredytację IATA; 

7) przedłożę opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą 

ubezpieczenia min. 500.000,00 złotych; 

8) posiadam doświadczenie w obsłudze wyjazdów zagranicznych dla klientów 

instytucjonalnych (w szczególności dla polskich związków sportowych) i jest  



w stanie wykazać się prawidłową realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

ogłoszenia przetargu, co najmniej 3 zamówień (umów na obsługę)  

o podobnym zakresie (rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla grupowych 

podróży służbowych) o wartości minimum 100 000 zł każde. Realizacja w/w 

usług może być wykazana kopiami dokumentów, faktur, pisemnymi 

potwierdzeniami realizacji usług od kontrahentów lub na zasadzie pisemnego 

oświadczenia Uczestnika/Oferenta, w którym należy podać nazwy i adresy 

odbiorców, terminy i charakter zrealizowanych usług oraz kontakty do osób 

reprezentujących odbiorców, które mogłyby potwierdzić realizację takich usług. 

 

 

 

 

.........................................., dnia......................... 

 

                                                                                                                  

................................................................... 
                                                                                                             Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania  

Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu



 


