INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY
1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym
zapisami rejestru przedsiębiorców (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej
…………………………………………………
………………………………………………....
………………………………………………….
NIP
REGON

………………………
………………………

2. Zarejestrowana siedziba:
ulica : ..................................
miejscowość ..........………….
telefon : ....................……………..
telefax : ...................………….….
e-mail : .......……………..……….
( powyższe dane obowiązkowe )
adres strony internetowej .................................................................
data rejestracji działalności …..............................
3. Imiona i Nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………….
4. Rodzaj Firmy (forma organizacyjna)
……………………………………………………………………………………………….

Data: ………………..……………
Podpis ………….…………………
(osoba lub osoby upoważnione
do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam/y, że
.............................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym na :
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013 / 2014 Rejon II”: tj:
1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiada wiedzę i doświadczenia,
3)

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

–

w tym w części dotyczącej potencjału technicznego, .......... szt. jednostek (podać ilość

jednostek, co najmniej trzy jednostki sprzętowe) oraz dla każdego pojazdu sprzętem

umożliwiającym rejestrowanie (nagrywanie) pracy sprzętu na drogach gminnych,

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Data: ………………..……………
Podpis ………….…………………
(osoba lub osoby upoważnione
do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczam/y, że
.............................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania na:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013 / 2014 Rejon II ”
albowiem:
- w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem/ nie wyrządziliśmy szkody, która
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie,
- nie otwarto w stosunku do prowadzonej przeze mnie firmy (przedsiębiorstwa) likwidacji lub upadłości
/ upadłość została ogłoszona ale układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu
i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego*,
Niepotrzebne skreślić

- nie zalegam/y z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
/ uzyskaliśmy przewidziane prawem, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*,
Niepotrzebne skreślić

- jako
osoba fizyczna*/
spółka jawna – żaden ze wspólników spółki jawnej */
spółka partnerska – żaden partner lub członek zarządu spółki partnerskiej* /
spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna – żaden komplementariusz spółki
komandytowej* /
osoba prawna – żaden członek organu zarządzającego osoby prawnej / *
Niepotrzebne skreślić

nie zostałem / nie został * prawomocnie skazany 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 przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Data: ………………..……………
Podpis ………….…………………
(osoba lub osoby upoważnione
do podpisywania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

