Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

Adres : ...........................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE (wzór)
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – konkursie ofert na :
wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w branŜy inst. wod.-kan. C.O. i gaz. w
nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.

Przystępując do udziału w Konkursie ofert na wykonywanie w/w robót oświadczam(y), Ŝe
spełniam/y warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wynikające z art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z
póz. zm.).
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jakie nakładają w tym
zakresie obowiązujące przepisy prawa;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
2. Pouczony o odpowiedzialnoś ci karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
Dz. U. Nr 88, poz. 553, z poź n. zm.) oś wiadczam/y, ż e oferta oraz załą czone do niej dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złoŜenia oferty.

........................................ dn. ........................ 2010r.
miejscowość

.......................................…................
podpis i pieczęć wykonawcy
upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Strona nr 1

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

Adres : ...........................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE (wzór)
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na :
wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w branŜy inst. wod.-kan. C.O. i gaz w
nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku

1. oświadczam/y, Ŝe nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póz. zm.).
2. (dotyczy osób fizycznych)
oświadczam, Ŝe w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości/ogłoszono
upadłość, ale zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego”.

...................................... dnia ..................... 2010r.
miejscowość

data

............................................................…................
podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

** niepotrzebne skreślić

Strona nr 2

