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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 

zamówienia, 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

Prawa zamówień publicznych, 

5) w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentuję, nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, 

6) nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jej upadłość nie została 

ogłoszona, nie jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem 

komisarycznym lub sądowym, 

7) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub 

uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

8) urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, nie 

zostali prawomocnie skazani 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) w stosunku do firmy, którą reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary, 

10) nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie 

posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. 
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reprezentujących Wykonawcę 

Podpisy osób   

reprezentujących Wykonawcę 
 


