Załącznik nr 2

Oświadczenie

Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP:
Osoba kontaktowa:
Oświadczam, iż Wykonawca:
1. Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami dokonującymi
w imieniu Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie jest podmiotem postępowania o upadłość ani nie są w stanie upadłości, nie otwarto w
stosunku do ich likwidacji.
6. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne.
7. Nie został jako osoba fizyczna skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Nikt inny z członków władz podmiotu nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
9. Nie ma nałożonej kary pieniężnej, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej
funkcję publiczną.
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