Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 97/2016/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego określający REGULAMIN
PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na
wykonanie działań promocyjnych w ramach działań komunikacyjnych unijnego programu „Owoce
i warzywa w szkole”

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w przetargu i
niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie Wykonawcy

Złożone zgodnie z wymogami § 4 Regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w
trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie działań promocyjnych w ramach działań
komunikacyjnych unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole”

Ja ..................................................................................................................................................
/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

reprezentując ................................................................................................................................
/nazwa i adres Wykonawcy/

jako ..............................................................................................................................................
/stanowisko służbowe/

oświadczam, że:
1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. W ciągu ostatnich 3 lat przed datą ogłoszenia przetargu nie wyrządziliśmy
szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, wykonawcy;
4. Nie otwarto naszej likwidacji lub ani nie ogłoszono upadłości, wykonawcy;
5. Nie zalegamy uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
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6. Nie orzeczono wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary;
7. Nie skazano nas, ani członków naszych organów zarządzających prawomocnie 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;
8. Uczestników przetargu będących osobami fizycznymi, które prawomocnie nie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
9. Uczestników przetargu będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia się wyroku;
10. Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

................................................

............................................

miejscowość, data

podpis, pieczątka
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