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Oświadczenie
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie zamówienia na ,,Zakup i dostawa odżużlaczazgnebłowego dla Energa

Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Ciepłownia Rejonowa Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu", znak ZN/ECK/'llz}2'ltEch
my niżej podpisani oświadczamy, że:

1.

2.
3.
4.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jeźeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia;
znajdujemy się w sytuacjiekonomicznej ifinansowej zapewniającejwykonanie Zamówienia;
nie wyĘpują przyczyny uniemożliwiające wykonanie Zamówienia, w szczególności nie należymy do żadnej z niżej
wymienionych kategorii:
wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamÓwienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za kióre
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
wykonawcÓw, w stosunku do których otwańo likwidację lub których upadłośćogłoszono,
wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnyrn postanowienień iąou,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

z

osÓb fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w zńiązku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo
PrzekuPstwa, pzestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwó udzialu w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popelnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, pzestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne
ństępstwó
popelnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału

w zorganizowanejgrupie

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółek pańnerskich, których pańnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przesĘpstwo popelniolne
w zwiąku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub lnne prŻÓstępstwó
Popełnione w celu osiągnięcia kozyścimajątkowych, atakżeza przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przesĘpstwi skarbowego;
spółek komandytowych oraz spółek komandytowo - akcyjnych, których komplementariusza prawomocńie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
pzeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo prńiwło
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkówych, atakże za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
osób PrawnYch, których urzędującego członka organu zaządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo

PoPełnione w związku

z

postępowaniem

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom'osób

wYkonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub pzestępstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

h)

przestępstwa skarbowego;
Podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbąkary,

dnia,,,,...,,,,,,....,... 2021

r,

(Czytelny podpis osóh uprawnionych do reprezentacji
lub pieczęćwraz z

@pisem)

