Załącznik nr 1 do oferty

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków zawartych w zapytaniu ofertowym

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie:
Wykonanie inwentaryzacji drzew i planu nasadzeń drzew
Imię i nazwisko
....................................................................................................................................
reprezentując firmę
........................................................................................................... ...................
jako upoważniony w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy i świadomy
odpowiedzialności karnej oświadczam, że:
1) posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadam (y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuj/ę(my)potencjał
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) moja(nasza) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia ;
4) jestem/ (śmy) ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez
siebie działalności na kwotę co najmniej 10.000,00zł.
4) nie podlegam (y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 2
Jednocześnie oświadczam/my, że
- w stosunku do firmy, którą reprezentuję nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości
(firma po ogłoszeniu upadłości zawarła układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego ).
- firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, ( firma uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu )1
- osoby fizyczne, wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
-dokonałem/-am wizji lokalnej terenu celem uwzględnienia wszelkich kosztów realizacji
zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia,
-zapoznałem/-am się ze wzorem umowy
Na potwierdzenie powyższego załączam:
a) kopię opłaconej polisy bądź innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia
OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 10.000,00zł.
b) wykaz dwóch usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
............................................................................................
Podpis Wykonawcy lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić

