Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

........................................................
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków przystąpienia do postępowania
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:
Remont bocznicy kolejowej w EZSZ Gdańsk
Ja (imię i nazwisko),
...................................................................................................................................................
zamieszkały,
...................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (podąć nazwę),
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze
mnie firmy oświadczam, że:
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia ,
3. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał ekonomiczny do wykonania
zamówienia
4. Nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia
5. Nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia tj.:
a)

w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy
szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą
starannością,

b)

w odniesieniu do naszej firmy nie wszczęto postępowanie upadłościowe i nie
ogłoszono upadłości,

c)

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

d)

osób fizycznych prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,

e)

osób prawnych, urzędujących członków władz prawomocnie nie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

f)

w ciągu ostatnich trzech lat nie została nałożona na nas kara pieniężna, o
której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn
nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję
publiczną,

g)

spełniamy warunki określone przez zamawiającego

h)

złożyliśmy wymagane oświadczenia i spełniliśmy inne określone wymagania

6. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i akceptujemy je bez
jakichkolwiek zastrzeżeń.
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
przedstawionych w projekcie umowy i w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.
8. Nasza oferta odpowiada wszystkim warunkom zamówienia i jest ważna przez okres
związania ofertą określony przez zamawiającego.
9. Dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:
a)

oświadczam, że zawarcie umowy przez naszą spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału
zakładowego nie narusza / narusza* przepisu art. 230 k.s.h.

……………………………….., dnia…………………..

* niewłaściwe skreślić

....................................................
(upoważniony przedstawiciel)

