Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIA OFERENTA
......................................, dnia .....-.....-2018r.
Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia Firmy (Zarządu Firmy)
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ,
przystępując do przetargu na realizację zamówienia publicznego pod nazwą:
„Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych w
Komendzie Miejskiej PSP w Chorzów”
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Oświadczam(y), że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w/w
firma jest uprawniona do ubiegania się o udzielenie zamówienia i występowania w
obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz spełniamy warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczam(y) o braku wydania wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Oświadczam(y) o braku wydania wobec Wykonawcy orzeczenia tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Oświadczam(y) o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.
Oświadczam(y) o braku wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp.
Oświadczam(y), że nie zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z mocy art.24 ust.1 ustawy.

8.

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych
zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty.
9. Oświadczam(y), że uważamy się za związanego ofertą do terminu ważności oferty
wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie
doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulegnie przepadkowi.
11. Deklaruję(emy), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
formularzu oraz w załącznikach do oferty są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym
szczególe.
12. Oświadczenie niniejsze składam(y ) świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297
§ 1 Kodeksu karnego.

..........................................................
(miejscowość, data)

………...........................................................
(podpis(y) upełnomocnionych przedstawicieli firmy i pieczęć )

