Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Data …………………………….
Oświadczenia wykonawcy

Działając w imieniu [nazwa wykonawcy] ...................................................................................
....................................................................................................................................................
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że:

1. Wykonawca

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

zapoznał się z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w
Parafii rzymsko - katolickiej pw. św. Mikołaja w Lublinie i uznaje jego zapisy za wiążące.
Wykonawca spełnia warunki udziału w przetargu na roboty budowlane związane z
realizacją projektu: „Poprawa efektywności energetycznej domu parafialnego Parafii
pw. św. Mikołąja przy ul ks. Słowikowskiego w Lublinie”,
Oferent zna, spełnia i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie, ponadto uzyskał
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, w terminie wskazanym w treści zapytania ofertowego.
Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia lub
zobowiązuje się do zapewnienia podmiotów posiadających niezbędną wiedzę dotyczącą
przedmiotu zamówienia.
Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego
upadłości.
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia.
Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W imieniu
Wykonawcy

........................................................
podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu
wykonawcy/wykonawców

