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…………..…………….      …………………….., dnia……………….…. 
  /pieczęć Wykonawcy/           /miejscowość/ 

 
 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w Post ępowaniu zakupowym  

oraz o spełnieniu warunków udziału w Post ępowaniu zakupowym 

  

Zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ dotyczącymi złożenia Oferty w Postępowaniu 

zakupowym nr TZ/1167/2021 w celu udzielenia Zakupu pn.: „Grupowy przewóz osób – przewozy 

pracownicze dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów na liniach B1, 37A, 44, 54/57, 54A, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 78, 82A, 88, 94, wew.”. 

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, a w szczególności: 

2.1. Posiadamy niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania Zakupu, w szczególności 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  

do wykonania Zakupu; 

2.2. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli 

odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu.  

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

w tym projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ , wraz z modyfikacjami (dotyczy 

przypadków modyfikacji SWZ lub projektu Umowy przez Zamawiającego) oraz PROC 77513/F - 

Procedura Zakupy w „Betrans” sp. z o.o., a także Dobrymi Praktykami Zakupowymi z uwzględnieniem 

Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnymi 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 



TZ/1167/2021  
 

Załącznik nr 3 do SWZ

 
 

  
 

  
 

 
„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01 
 

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37 

 
Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 

Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06  fax: + 48 44 735 16 24 
 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS: 0000134150 
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN    REGON 592178498  NIP: 769-19-76-060, nr BDO 000019106 

Strona 2 z 3 
 

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 

danych, stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018r. 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 z RODO. 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Złożyli śmy*)/Nie zło żyli śmy*)  wszystkie/-ich wymagane/-ych dokumenty/-ów, oświadczenia/-eń  

oraz spełniamy*)/nie spełniamy*)  inne/-ych wymagania/-ń konieczne/-ych do udziału w Postępowaniu 

zakupowym określone/-ych przez Zamawiającego; 

2. Wykonali śmy*)/Nie wykonali śmy*)  umowę/-y zawartą/-ej przez Zamawiającego lub inne Spółki  

z GK PGE i wykonali śmy*)/nie wykonali śmy*)  ją/jej należycie; 

3. Ogłoszono*)/nie ogłoszono*) w stosunku do nas upadłość/-ci, otwarto*)/nie otwarto*)  w stosunku  

do nas likwidację/-i, wszcz ęto*)/nie wszcz ęto*)  wobec nas postępowanie/-a upadłościowe/-go, 

likwidacyjne/-go, bądź naprawcze/-go; zawarli śmy*)/nie zawarli śmy*)  układ/-u z wierzycielami,  

a moimi/naszymi aktywami zarządza*)/nie zarz ądza*) likwidator lub sąd, moja/nasza działalność 

jest*)/nie jest*)  zawieszona i znajdujemy*)/nie znajdujemy*)  się w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

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) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające  

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego,  

lub przestępstwo skarbowe, 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 

5. Jeste śmy*)/Nie jeste śmy*)  podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd 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. Zawarli śmy*)/Nie zawarli śmy*)  z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji i należymy*)/nie nale żymy*)  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

7. Jeste śmy*)/Nie jeste śmy*)  umieszczeni na Liście Wykonawców, z którymi współpraca ze Spółkami 

GK PGE została czasowo zawieszona. 

8. Znajdujemy si ę*)/nie znajdujemy si ę*) w sporze ze Spółką GK PGE. 

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

w rozumieniu przepisów Prawa bankowego, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. 

 

UWAGA:  

W miejscach oznaczonych *) – zapisy niepotrzebne na leży wykre ślić. 

 

 

 

……………………………………………………….. 
/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 


