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………………..,dnia ……………… 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym 

oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu zakupowym 

 

Zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ dotyczącymi złożenia Oferty  w Postepowaniu 

zakupowym nr TZ1402/2020 w celu udzielenia zakupu pn.: „Świadczenie usług w zakresie obsługi 

tachografów zamontowanych w pojazdach „Betrans” sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans z siedzibą  

w Bogatyni”. 

  
Ja/my niżej podpisany/i  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz nazwa/firma dokładny adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Nie ma podstaw do wykluczenia nas z udziału w Postępowaniu zakupowym. 

2. Spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, które dotyczą: 

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. 

2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej.  

2.3. Sytuacji ekonomiczno-finansowej.  

3. Zapoznaliśmy  się z warunkami niniejszego Postępowania zakupowego przewidzianymi w SIWZ, w tym 

projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z modyfikacjami ogłoszonymi na stronie 

http://betrans.pl/przetargi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej Oferty 

ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy oraz osoby przy 

pomocy, których będziemy świadczyć usługi w ramach zawartej Umowy zakupowej, będą przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów. 

4. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie lub „RODO”), znajdującym się na 

stronie http://betrans.pl/przetargi 

5. Oświadczamy, iż posiadamy prawo do dysponowania danymi osobowymi podanymi w złożonej Ofercie 

oraz oświadczamy, że poinformowaliśmy osoby, których dane podlegają przekazaniu, o przekazaniu 
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danych stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018rr. O ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) w tym 

przedmiocie. 

6. Poinformowaliśmy osoby, których dane podlegają przekazaniu, o przysługujących im prawach 

wynikających z postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. 

Ponadto oświadczamy, że:  

1. Złożyliśmy/Nie złożyliśmy*) wszystkie wymagane dokumenty/-ów, oświadczenia/-eń oraz 

spełniamy/nie spełniamy*)
 

inne/-ych wymagania/ -ń konieczne/-ych do udziału w Postępowaniu 

zakupowym określone/-ych przez Zamawiającego; 

2. Wykonaliśmy/Nie wykonaliśmy*)
 
umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE  

i wykonaliśmy/nie wykonaliśmy*) je należycie,  

3. Ogłoszono/ nie ogłoszono*) w stosunku do nas upadłości bądź likwidacji oraz wszczęto/nie wszczęto
*)
  

postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, bądź restrukturyzacyjnego; 

4. Członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej  

albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano/nie skazano*) za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art.218-221, art.228-230a, art.250a, art.258 

lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

– Kodeks karny, 

c. skarbowe. 

5. Jesteśmy/Nie jesteśmy*) podmiotem zbiorowym, wobec którego są orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem 

środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. 

6. Znajdujemy się / nie znajdujemy się*) w sporze ze Spółką GK PGE. 

7. Rachunek bankowy, który zostanie wskazany w fakturze jest / nie jest*) rachunkiem rozliczeniowym 

w rozumieniu prawa bankowego, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. 

W miejscach oznaczonych *) – zapisy niepotrzebne należy wykreślić. 

 

 

……………………………………………………….. 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 


