
Zalqcznik nr 2

pieczęć oferęnta

OŚWIADCZENIE

przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na

aoriu*ry Óo uiejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ,,Świdnica" Sp. z o.o. nowYch

opon i opon bieżnikowanych do autobusów komunikacji miejskiej:

ja ( imię i nazwisko ) ........ .... .

zamięszkały ...............

reprezentując Firmę (nazwa Firmy)

jako (stanowisko słuzbowe)

w imieniu swoim i reprezentowanej przęze mnie Firmy oświadczam, ze:

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowymi,
2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamowienia,

3. posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i technicznY, a

iakżę zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamowienia,

4. naszasytuacja finansowa zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia,

5. w ciągu trzóch przed wszcŹęciem postępowania nie v,ryrządziltśmy szkodY Przez nie

wykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością,

6. w stosunku do Firmy nie wszczęto postępowania upadłoŚciowego ani tez nie

ogłoszono upadłości,
pirma nie za|ega z uiszczęniem żadnych podatków oraz opłat i składek na

ubezpieczenia społec zne,

żadęn z urzędujących członków władz Firmy lub właściciel Firmy nie był skazanY za

przestępstwu popółnione w zwtązku z ubieganiem się o zamówienie publiczne.

przestępstwo prŹekupstwa albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych,
9. w stosunku do żadnego z urzędujących członków władz lub właŚcicieli firmY nie

wszczęto postępowańa o popełnienie przestępstwa przekupstwa albo innego

przestępstwa popełnionego osiągnięcia korzyści majątkowych,

10. w ciągu ostatnilh trzecń lat nie została nńożona kara pieniężna, o której mowa w

przepńach o zwa|czaniu nieuczciwej koŃurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji

polegającejnaprzekupstwieosobypełniącejfunkcjępubliczną.
Ponadto:

l. zapozna|ismy się ze wszystkimi warunkami specyfikacji istotnych warunków

zamówienia i akceptujemy je,

7.

8,



nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna prZęZ okres ZwląZanla Z

określony przez zamawiającego tj. 60 dni,
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w

terminie zaproponowanym w specyfikacji.

Miejscowość.... ..,dnia

Podpisano
Osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
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