Załącznik nr 2:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
………………………………………………………
/pieczątka Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z
modernizacją, rozbudową i przebudową części budynku w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 21
w ramach środków przyznanych na realizację projektu pn. Poprawa konkurencyjności firmy

CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez adaptację i wyposażenie posiadanego
zaplecza technicznego na restaurację rybną oraz utworzenie nowych miejsc pracy,

Oświadczamy, że:
1. dane zawarte w ofercie, są zgodne z odpisem z właściwego rejestru lub ewidencją i informacją o
działalności gospodarczej,
2. posiadam uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
3. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami uprawnionymi do wykonania
zamówienia,
6. nie wyrządziłem szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz
szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat licząc od daty
umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej,
7. nie jestem w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec mnie upadłości,
8. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
9. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
10. nie posiadam wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej,
komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, członka organu zarządzającego
osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
11. nie otrzymałem sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
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