
 

 
System ProPublico © Datacomp  Strona: 1/1 

 

Załącznik nr 12 

 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

Dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

oświadczam, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych tj.:  
 
1.  Firma nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
     jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się    
     w  okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
1a. Z Firmą, zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowę w sprawie 
      zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
      z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
      wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
      postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
      umowy; 
2. W stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono  upadłości, chyba, że  po  
     ogłoszeniu  upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,  
     jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  
3. Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  
    lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy Firma uzyska przewidziane prawem  
    zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  
    wykonania decyzji właściwego organu;  
4. Firma będąca: 
    Osobą fizyczna/ spółką jawną/spółką partnerską/ spółką komandytową lub komandytowo- 
     akcyjną/osoba  prawną*  
    Nie została (a) prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
    o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  
    przestępstwo przeciwko środowisku, 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. 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.  
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