Załącznik nr 1 do oferty

Nazwa wykonawcy ………………………………
Adres wykonawcy ………………………………
Miejscowość …………………………………….

Data ………………….

Oświadczenie
Składając ofertę na wykonanie.: „Aktualizacji Projektu założeń dla planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kostrzyn nad Odrą”
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/

z siedzibą w: ……………………………………………………………………..…….........
reprezentowaną przez osoby uprawnione*:
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
Oświadczam, ze mogę ubiegać się o zamówienie publiczne, gdyż spełniam następujące
warunki:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.: osobą, która posiada
nieograniczone uprawnienia budowlane w branży sanitarnej, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiada certyfikat
uprawniający do wykonywania czynności audytora energetycznego i przynależy do Krajowej
Agencji Poszanowania Energii.
5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6) brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania według przesłanej określonych w art.24
ustawy Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.);
7) jestem ubezpieczony w zakresie wykonywanej działalności.

8) w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonałem co najmniej trzy
opracowania w zakresie projektów założeń energetycznych w trybie art. 19 ust. 1, 2 i zgodnie
z art. 19 ust. 5 ustawy Prawo Energetyczne, że wykazane opracowania zostały wykonane
należycie.

Na potwierdzenie powyższego dołączam następujące dokumenty:*
1.…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że
-zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
-zapoznałem/-am się ze wzorem umowy załączonej do zapytania ofertowego.

....................................................................
/Miejscowość, data/

............................................................
/Podpisy i imienne pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/

