Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
................., dnia ........... roku

....................................................
(oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ................... w trybie .............................................................................................
(nr postępowania)

(tryb udzielenia zamówienia)

na .............................................................................................................................................................................................................................
(przedmiot zamówienia)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ...............................................................................................................nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
(oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,
poz. 907,984,1047,1473) ze zmianami, a w szczególności:
1.

w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie,

2.

wobec .................................... ...........................................................................................nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,

3.

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4.

urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

(oznaczenie Wykonawcy)

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa, lub przestępstwa skarbowego,
5.

Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary wobec .................................................................................................................. jako podmiotu zbiorowego,
(oznaczenie Wykonawcy)

6.

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a.

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,

b.

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia

c.
7.

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

8.

nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

9.

złożyła oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie
z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ,

10. wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

*)
.

...................................................
*)

(data i podpis Wykonawcy)

jeśli było wymagane wadium

