Załącznik Nr 3
do Warunków Przetargu

…………………………
……………………...
………………………
(Dostawca)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału
W PRZETARGU
Na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1)
przystosowanego do przewozu co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim PC/D/1/2017

Przystępując do przetargu prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego ja,
niżej podpisany, reprezentując firmę (dostawcę), której nazwa jest wskazana w nagłówku,
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w
imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że
1.

Dostawca spełnia warunki ubiegania się o zamówienie, tj.:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów ani w żadnym innym rejestrze długów;
e) zapoznałem się ze wzorem umowy i w pełni go akceptuję;
f) oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i innych zobowiązań
publicznych;

2. Dostawca zapoznał się z warunkami przetargu na dostawę fabrycznie nowego
samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1) przystosowanego do
przewozu co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim
i przyjmuję/my te dokumenty bez zastrzeżeń.
3. Dostawca nie jest powiązany osobowo
(Organizatorem przetargu).

lub

kapitałowo

z

Zamawiającym

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające
w szczególności na:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………
podpis

