
Zafqcznik nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie

betrans
wszystko-wsz^dzie- w terminie

,dnia

OSWIADCZENIE

o spetnieniu przez Wykonawc? warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym oraz o braku

podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zgodnie z wymogami Zamawiajqcego okreslonymi w SIWZ dotyczqcymi zfozenia oferty

w Post^powaniu zakupowym o udzielenie Zamowienia nr BTC/FH/2470/1001/2018 pn.: ,,Dostawa 4

sztukfabrycznie nowych ciqgnikow rolniczych".

Ja/my nizej podpisany/i

dziataj^c w Jmieniu i na rzecz nazwa/firma dokfadny adres Wykonawcy

OSWIADCZAIU1Y, 2E:

Spelniamy warunki udziatu w Post?powaniu zakupowym t],:

^ posiadamy niezb^dnq wiedz? i doswiadczenie oraz potencja^ techniczny, a takze dysponujemy

osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,

^ posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, jezeli ustawy naktedajq

obowiqzek posiadania takich uprawnien,

^ znajdujemy si^ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj'qcej wykonanie Zakupu,

2. Zapoznalismy si^ z warunkami niniejszego Post^powania zakupowego przewidzianymj w SIWZ

oraz PROC 77513/C Procedura Zakupy w PTS ,,Betrans" sp. z o.o., a takze z Istotnymi

Postanowieniami Umowy stanowi^cymi Zalqcznik nr 3 do SIWZ oraz Dobrymi Praktykami

Zakupowymi i Kodeksem post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE dost^pnymi

na stronie: http://betrans.Dl/przetarai i przyjmujemyje bez zastrzezeh.

3. Zapoznali^my si? z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia

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

osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (dalej ,,Rozporzqdzenie"),

znajduj^cym si$ na stronie intemetowej httD://betrans.Dl/przetarai.
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Zafqcznik nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie

betrans
wszystko-wsz^dzie" w terminie

Ppnadto oswiadczamy, ze

3. Nie speNamy przes^anek wykluczenia z post^powania*)/ spetniamy nast^pujqce przestanki

wykluczenia

z post^powania*):

a*) wykonali^my nienalezycie/ nie wykonalismy umowy zawarte] przez Zamawiajqcego lub inne

Spotki z GK PGE,

b*) wszcz^to w stosunku do nas post^powanie upadtosciowe*)/ ogtoszono w stosunku do nas

upadbsc*)/ otwarto w stosunku do nas likwidac]^*),

c*) nie dajemy r^kojmi nalezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko nam

/cztonkom organow naszej spotki *) post^powanie o pope^nienie przest^pstwa,

d*) urz^dujqcego czfonka organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika sp6tki w spotae jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spofoe komandytowej lub komandytowo - akcyjnej

lub prokurenta skazano za przest^pstwo:

• o ktorym 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 6.06.1997 kodeks karny lub art. 46 !ub art. 48

ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie;

• o charakterze terra rystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.06.1997 r.

- kodeks karny;

• skarbowe.

e*) sqd orzekt wobec nas b^dqcego podmiotem zbiorowym zakaz ubiegania si^ o zamowienie

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedziainosci podmiotow

zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary lub sqd orzekl wobec nas tytu)em srodka

zapobiegawczego zakaz ubiegania si$ o zamowienia publiczne.

4. Znajdujemy si?*)/nie znajdujemy si^*) w sporze ze Sp6ti<q GK PGE.

5. Oswiadczamy rowniez, ze w przypadku:

a) uchylenia si? od zawarcia Umowy,

b) uchylenia si$ od pisemnego potwierdzenia Oferty ztozonej w aukcji elektronicznej,

c) niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

wyrazamy zgod? na umieszczenie Nas na liscie Wykonawc6w niekwalifikowanych zgodnie

z Procedure Ogolnq Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawcow w Grupie Kapitatowej PGE.

UWAGA:

W miejscach oznaczonych *) - zapisy niepotrzebne nalezy wykreslic.

(podpisy i pieczqtki uprawnionych reprezentant6w
[ub upefnomocnionych przedstawicieliWykonawcy)
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