Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia
..............................................................
pieczęć, nazwa i dokładny adres
wykonawcy/ wykonawców

O Ś W IA D C Z E N I E
„Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu dostawczego do 3,5 ton”

Ja (imię i nazwisko)
....................................................................................................................................
jako upoważniony przedstawiciel firmy
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ firm *:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
informuję o braku przesłanek do wykluczenia firmy z prowadzonego postępowania
oraz oświadczam, że :
1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
w/w dostawy.
2. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuję(emy) potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawimy
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia.
5. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na
podstawie przesłanek zawartych w warunkach zamówienia tj.
a. wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę Spółce nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia było następstwem okoliczności, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b. wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
c. wykonawcy, którzy nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
d. wykonawcy, którzy uczestniczyli bezpośrednio w czynnościach związanych
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
e. wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
f. wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy

............................................................
miejscowość /data

.....................................................................
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy

Uwaga:
* - w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać
ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania
oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

