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.,dnia

O^WIADCZENIE

o spetnieniu przez Wykonawc^ warunk6w udziatu w Post^powaniu zakupowym oraz o braku

podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zgodnie z wymogami Zamawiajqcego okreSlonymi w SIWZ dotyczqcymi zto^enia oferty

w Post^powaniu zakupowym o udzielenie Zamowienia nr BTC/FH/2822/1247/2018 pn.: ,,Dostawa 3

sztuk sannochod6w samowytadowczych z nap^dem terenowym".

Ja/my ni±ej podpisany/i

dziafajqc w Imieniu i na rzecz nazwa/firma dokladny adres Wykonawcy

06WIADCZAMY, ZE:

1. Spefniamywarunki udziatu w Post^powanJu zakupowym tj.:

^ posiadamy niezb^dnq wledz^ i doSwiadczenie oraz potencjat techniczny, a tak^e dysponujemy

osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,

^ posiadamy uprawnienia do wykonywania okreSlonych czynno6ci, je^ell ustawy naktadajq

obowjqzek posiadania takich uprawniert,

^ znajdujemysj^wsytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajqcejwykonanieZakupu,

2. Zapoznali6my si^ z warunkami niniejszego Post^powania zakupowego przewidzianymi w SIWZ

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

Postanowieniami Umowy stanowiqcymi Za^cznik nr 3 do SiWZ oraz Dobrymi Praktykami

Zakupowymi i Kodeksem post^powania dla Partner6w Biznesowych Sp6tek GK PGE dost?pnymi

na stronie: http://betrans.pl/przetargi J przyjmujemy je bez zastrze^eh.

Ponadto o6wiadczamv. ze

3. Nie spelniamy przestanek wykluczenia z post^powania*)/ speiniamy nast^pujqce przestanki

wykluczenia

z post^powania*):

a*) wykonali6my nienale^ycie/ nie wykonaliSmy umowy zawartej przez Zamawiajqcego tub inne

Sp6tkizGKPGE,
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b*) wszcz^to w stosunku do nas post^powanie upadtoSciowe*)/ ogtoszono w stosunku do nas

upad{o66*)/ otwarto w stosunku do nas likwidacj^*),

c*) nie dajemy r^kojmi nale^ytego wykonania Zakupu z uwagl na prowadzone przeciwko nam

/czfonkom organ6w naszej sp6tki *) post^powanie o popetnienie przest^pstwa,

d*) urz^duj^cego cztonka organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspblnika sp6tki w sp6tee Jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6tce 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 lub art. 48

ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie;

• o charakterze terrorystycznym, o kt6rym 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 zam6wienie

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialno6ci podmiotbw

zbiorowych za czyny zabronione pod gro^bq kary lub sqd orzeM wobec nas tytutem 6rodka

zapobiegawczego zakaz ubiegania si^ o zam6wienia publiczne.

4. Znajdujemy si?*)/nie znajdujemy si?*) w sporze ze Sp6fkq GK PGE.

5. OSwiadczamy r6wnie^, ie w przypadku:

a) uchylenia si^ cd zawarcia Umowy,

b) uchylenia si^ od pisemnego potwierdzenia Oferty zto^onej w aukcji eiektronicznej,

c) niewykonania lub nienale^ytego wykonania Umowy,

wyra^amy zgod^ na umieszczenie Nas na li6cie Wykonawcow niekwalifikowanych zgodnie

z Procedurq Og6inq Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawc6w w Grupie Kapitatowej PGE,

UWAGA:

W miejscach oznaczonych *) - zapisy niepotrzebne nale2y wykre61i6.

(podpisy j pieczqtki uprawnionych reprezentantbw
lub upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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