Oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 2D do postępowania nr DIK.450.4.2021.MJ na wybór Generalnego Wykonawcy rozbudowy

przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących własnością ŁSSE S.A.
wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami i dojściami, zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych
na części działki o nr ew. 80/39 obręb W-25 miasta Łodzi położonej na terenie Kompleksu nr 3 ŁSSE S.A.
w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na użytkowanie.
OŚWIADCZENIE OFERENTA

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie przetarg nieograniczony z elementami dialogu
konkurencyjnego (negocjacjami z Oferentami na wyłonienie Wykonawcy inwestycji polegającej
na rozbudowie przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących
własnością ŁSSE S.A. wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami i dojściami, zagospodarowaniem terenu
zlokalizowanych na części działki o nr ew. 80/39 obręb W-25 miasta Łodzi położonej na terenie Kompleksu
nr 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
.
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 jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie została ogłoszona, nie
jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub
sądowym.
6. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
7. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy*, 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.
8. 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;
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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.
9. W stosunku do przedsiębiorcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10. Nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwał się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/-ymy* niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Ponadto oświadczam/-y*, że wszystkie podane wyżej
informacje oraz wszystkie przedstawione dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą.
*niewłaściwe skreślić

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

………………., dnia …………….. 2021 r.
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