
Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie  
 

 
 

 

  

 

 

 „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 numer BDO: 000019106 

 

 

 
 

……………….., dnia ……………… 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu zakupowym  

oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

 

Zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ dotyczącymi złożenia oferty w Postępowaniu zakupowym  

nr BTC/PZ/0782/739-1/2022 pn.: „Dostawa przyczepy ciągnikowej samowyładowczej” 

Ja/my niżej podpisany/i  

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………………………… 

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

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

 

1. Spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.:  

a. posiadamy niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę  

i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym (tzn. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali minimum jedną 

dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określony w niniejszym SWZ, tj. polegającą 

na dostawie przyczepy ciągnikowej samowyładowczej) oraz dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji Zakupu; 

b. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu (tzn. jesteśmy 

ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie 

niższą niż 100 000,00 zł). 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego Postępowania zakupowego przewidzianymi w SWZ oraz w wyciągu z PROC 

77513/F Procedura – Zakupy w „Betrans” sp. z o.o., a także z Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi Załącznik 

nr 3 do SWZ wraz z modyfikacjami (dotyczy przypadków modyfikacji SWZ lub IPU przez dokonanych przez 

Zamawiającego), jak również z Dobrymi Praktykami Zakupowymi i Kodeksem postępowania dla Partnerów Biznesowych 

Spółek GK PGE dostępnymi na stronie http://betrans.pl/przetargi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, że 

będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów. 

 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

3. Nie spełniamy przesłanek wykluczenia z postępowania określonych jako: 

a. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, a w przypadku pozostałych Wykonawców – urzędującego członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: 

http://betrans.pl/przetargi
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- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

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

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

- 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, 

- 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, 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie 

tego przestępstwa, 

- 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), 

- 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,  

b. wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

c. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom 

organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, 

d. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

e. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonał ją nienależycie, 

albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,  

f. Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

4. Nie znajdujemy się w sporze ze Spółką GK PGE. 

5. Oświadczamy również, że w przypadkach: 

a. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zakupowej z przyczyn dotyczących Wykonawcy,  

b. odmowy podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub gdy 

Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeśli było wymagane) lub 

zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c. innych, wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

wyrażamy zgodę na umieszczenie nas na liście Wykonawców o statusie „zawieszona współpraca” (LWZW) GK PGE. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

podpisy (i pieczątki1) uprawnionych reprezentantów 

lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 

 
1 Jeśli dotyczy 


