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O Ś W I A D C Z E N I E 

Składając ofertę w trybie przetargu ograniczonego na Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania ,,Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w 

Katowicach budynku dydaktycznego-badawczego i kulturalnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych"  

oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia*; 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: 

a) Firma nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania. 

b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 

c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne. 

d) Firma będąca: 

osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub 

komandytowo-akcyjną / osoba prawną 
1
 

nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / urzędujący 

członek zarządu 
*
  

nie został(a) prawomocnie skazana(y) 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. 

e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się 

o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary.  

f) Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655, z późn. zm.). 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy
 

                                                        
1 niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 


