Załącznik nr 3 do SIWZ
.......................................................
/pieczęć adresowa oferenta/

Oświadczenie
które ma być złoŜone pod rygorem wykluczenia z postępowania

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Solskiego 1
w Malborku
/przedmiot postępowania/

o spełnieniu warunków zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
/Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zmianami/
Na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm./,
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe:
1. firma w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia
lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które firma nie ponosi
odpowiedzialności
2. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani teŜ nie ogłoszono upadłości
3. firma nie zalega z uiszczaniem Ŝadnych podatków , opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
4. Ŝaden z urzędujących członków organów zarządzających nie był skazany za przestępstwa popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
5. w stosunku do Ŝadnego z urzędujących członków władz nie wszczęto postępowania w sprawie popełnienia
przestępstwa w związku z ubieganiem się o zamówienia
6. firma nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności
7. firma nie złoŜyła nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania
8. firma złoŜyła oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające
spełnienia tych warunków

Uwaga:
1. oświadczenie składane w imieniu osoby fizycznej odnosi się do składającego oświadczenie, osoby
reprezentowanej
/właściciela firmy/ i osoby kierującej wykonaniem zamówienia
2. oświadczenie składane w imieniu osoby prawnej odnosi się do składającego oświadczenie, osób fizycznych
będącymi urzędującymi członkami władz /figurującymi w rejestrze/ i osoby kierującej wykonaniem
zamówieni
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