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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr URPOWPI2O19 z dnia 04.02.2O19r.

nazwa i adres \ńĘkonawcy Miejscowość, data

Do zapytania ofertowego nr 1/RPOWP/2019
Na realizaqĘ inwestycji budovvlanej - remont elallaĘi, więby dachowej oklezy okiennycĘ

l<sźałtowanie terenu w nmach projektu pn,,achrona dzidziduta kultunwqo lulajewa kócblnego
pprza remontzabytkowwo Kokioła Parafialnqo pw. Matki Bażej Qętochowskiej i św,

Kazimierzai Majewo Kńcielną gmina 9idn, dz. nr 29/1 i 29/2

ośwrłocztnre

Przystępując do po§tępowania o udzielenie zamówienia, oświadeam co naĘpuje:
1. Nie podlegam wvEluczeniu w zryiazku z:

1) otwarciem wobec repreentowanąo podmiotu likwidaQi lub ogłoszeniem upadłości;
2) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne;
3) pftlwomocnym §kazaniem za przesĘp§tlyo popełnione w zwĘzku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, pzestępstwo przeciwko ptawom omb wykonujących praĘ
zarobkową, pzesĘpstwo pzekupstwa, pruestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
pzestępstwo slorbowe lub pzestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie pzestępstwa lub przesĘpstwa skarbowąo pnez właściciela
(w prrypadku osób jednoosobowo prowadząrych działalność gospodarczą oruz wspólników
sŃki jawnej), partneńw (w pruypadku .społki partnerskiej), komplementariuszy (w
praypadku spółki komandytowej oraz SŃki komandytowo-akqrjnej), uaędującego ałonka
organu zanądzająeąo (w przypadku osob pmwnph);

4) ądowym zalozem ubiąania sĘ o zamówienia, D3 podstawie pnepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiolowych za cz,yny zabronione @ 9roźĘ kary;

5) brakiem uprawnień do wykonywania okeślonej działalności lub crynności, brakiem
niezbędnej wiedzy i doŚwiadczenia omz potencjału technicznąo i osobowego zdolnąo do
wykonania zamówienia lub znaJdowaniem się w s,ytuacji finansowej i elonomicznej nie
zapewniającej wykonania zamówienia;

6) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z prrygotowaniem prowadzonąo
postępowania lub posługiwaniem sĘ w celu sporządzenia ofeĘ osobami uaetniczącymi
w dokonywaniu Ęch czynności, chyba że udział tych wykonawdw w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;

7) złożeniem nieprawdziwych informacji mająrych wńtw na wynik prowadzonąo
postępowania;

8) niezłożeniem oświadaenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzająrych spełnienie tych warunków lub zbżone dokumenty zawierają
błędy.

Ponadtą nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitabwo z Zamawiająq/m, tj.
powiązania miĘdzy Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności zutiązane
z przygotowaniem i plzeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawę, poĘające w
szaąólnościna:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspolnik społki cywilnej lub społki osobowej,
b) Posiadaniu co najmnlej 10o/o udzia{ów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji czbnka organu nadzorcząo lub za.ządającąo, prokurenta,

pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku maĘeńskim, w stosunku pokewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrcwieństwa drugiąo stopnia lub powinowactwa drugiąo stopnia w linii
bwnej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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§pełniam poniższe warunki na ooziomie wymaaanym onez 4amawiąiac,mo zoodnie z
opiseĘ wskazanym w okt od 1) do 2):

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okeślonej działalności lub eynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadam wiedzę idoświadczenie omz właŚciwości niezĘdne do realizacjizadania,

Posiadam doświadczenie w wykonaniu {zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofeĘ a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, co
najmniej iednei roboty budowlanej polegającei na remoncie obiektu budowlanego, o
wartości prac nie niźszei niż 50 00ąm PLN brutto z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i

miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostaty wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostaĘ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym ońz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

Dysponuję zespołem, aby wskazać co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyła w
wykonywaniu zamówienia, posiadając uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
rozumieniu ustawy z dnia O7.a7,1994 r. Prawo budowlane lub uprawnionej do sprawowańia
samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności:

konstru kcyj no-budowla nej,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykztałcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania Ęmiosóbami;

4} jestem w sytuacjiekonomicznej ifinansowej umożliwiającej prawidłową realizację zadania.

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli l,Ękonawcy(-ów)
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