
Postępowanie zakupowe nr KZ/11/33/2021 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

o spełnieniu warunków wzięcia udziału w postępowaniu 

 

Dane dotyczące Oferenta: 

Nazwa ................................................................... 

Adres .................................................................... 

Adaptacja istniejącej wiaty zlokalizowanej przy Hali SILS na potrzeby magazynu 

przedmontażowego (Magazyn Produkcji). 

Oświadczam, że: 

1) Spełniam warunki stawiane przez Zamawiającego do wzięcia udziału w postępowaniu. 

2) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4) W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie naraziłem nikogo na szkodę poprzez 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane  
z zamówieniem, z wyłączeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

5) Nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6) Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, albo uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

7) Dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

8) Dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

9) Dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany                    
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione             
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

10) Dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został 
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem         o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

11) Dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został 
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

12) Sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia,                   
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

 
 

Dnia: ……………      …………………………………………… 
           (podpis i pieczęć Oferenta) 


