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O Ś W I A D C Z E N I E


Złożone zgodnie z art. art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 2164).
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej”
ja(imię i nazwisko).....................................................................................................................................
zamieszkały ..............................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
				   ………………………………………………………………………………
jako (stanowisko służbowe).......................................................................................................................
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.	Posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 1);
2.	Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (art. 22 ust.1 pkt 2); 
3.	Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; (art. 22 ust.1 ptk.3);
4.	Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art.24 ust.1 pkt. 1 – 9, tj. między innymi:
	W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

Nie otwarto w stosunku do firmy likwidacji lub ogłoszono upadłość;
Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu)*;
Osoby fizyczne (bądź wspólnicy w spółkach jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych bądź komandytowo – akcyjnych, członkowie organu zarządzającego osób prawnych)* nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

Ponadto: 
1.	Oświadczamy, że na każde żądanie zamawiającego dostarczymy w wyznaczonym terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.
2.	Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je; 
3.	Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego (art. 85 ust.1 pkt.1);
4.	W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż w okresie związania ofertą.


Miejscowość ..............................., dnia...................2019r.
																				            ........................................
									  podpis osoby uprawnionej
									do reprezentowania oferenta
* właściwe podkreślić





