Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
( o niepodleganiu wykluczeniu z przetargu)
Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
Składając ofertę na wykonanie zamówienia - Budowa biogazowni rolniczej w formule "wybuduj"
pod klucz” realizowanego w ramach projektu: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo” – Nr
WND-RPPD.05.02.00-20-012/12” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, oświadczamy że:
1.Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację
zamówienia
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, w związku z:
1) wyrządzeniem szkody, poprzez niewykonanie zamówienia lub wykonanie nienależyte, lub
też w związku z zobowiązaniem do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i
zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;
3) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
4) prawomocnym skazaniem 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 przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przez
właściciela (w przypadku osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą
oraz wspólników spółki jawnej), partnerów (w przypadku spółki partnerskiej),
komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej oraz Spółki komandytowoakcyjnej), urzędującego członka organu zarządzającego (w przypadku osób prawnych);
5) sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
6) brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego
do wykonania zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
niezapewniającej wykonania zamówienia;
7) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
8) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
9) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

