DIK.450.3.2021.MJ
Załącznik nr 2 do IWZ
OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Konsultanta dla zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A.”, zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE
w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, działka o nr ewid. 80/39 obr. W-25”.
Nazwa Oferenta:

……………………………………………………………………….

Adres Oferenta:

……………………………………………………………………….

Oświadczam/Oświadczamy (*), że:
1. jestem/jesteśmy (*) uprawniony/uprawnieni (*) do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2. posiadam/posiadamy (*) uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności objętych
zamówieniem;
3. posiadam/posiadamy (*) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy potencjałem
technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się/znajdujemy się (*) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie podlegam/nie podlegamy (*) wykluczeniu z postępowania z powodu:
1) wyrządzenia szkody innym zamawiającym z powodu niewykonania bądź nienależytego wykonania
zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania przetargowego;
2) wszczęcia w stosunku do mojej/naszej (*) firmy postępowania upadłościowego lub ogłoszenia upadłości;
3) zalegania z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) skazania osób fizycznych, prawnych bądź podmiotów zbiorowych prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) orzeczenia przez sąd zakazu ubiegania się, przez podmioty zbiorowe, o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
6) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania;
7) niezłożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożenia dokumentów zawierających błędy.

..…………..……………………………………….
(podpis osób uprawnionych
do występowania w imieniu Oferenta

………………., dnia …………….. 2021 r.

