Transport cysternami popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole – Postępowanie nr 21168-2/2018

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu przetargowym

Składając ofertę do przetargu o udzielenie Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
Transport cysternami popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Nr postępowania: 21168-2/2018
oświadczamy, że:
1. Złożyliśmy wymagane dokumenty, oświadczenia i inne wymagania konieczne do udziału w Postępowaniu
zakupowym,
2. Wykonaliśmy umowy zawarte z Zamawiającym lub inną Spółką z GK PGE i wykonaliśmy je należycie, i nie
znajdujemy się w sporze ze Spółką GK PGE,
3. Nie znajdujemy się na liście Wykonawców niekwalifikowanych zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu
Oceny i Kwalifikacji Wykonawców obowiązującą w GK PGE,
4. Nie ogłoszono upadłości bądź likwidacji naszej Firmy, lub w stosunku do niej wszczęto postępowanie
upadłościowe bądź likwidacyjne,
5. Nie złożyliśmy nieprawidłowych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik
prowadzonego Postępowania zakupowego,
6. Będąc spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą
prawną, przeciwko którym odpowiednio wspólnikom spółki jawnej, partnerom, członkom zarządu,
komplementariuszom lub urzędującym członkom organu zarządzającego nie jest prowadzone
postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko
środowisku, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub
przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, dajemy rękojmię należytego wykonania zamówienia z uwagi na wyżej
wymienione okoliczności.
7. Będąc spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą
prawną, których odpowiednio wspólnika spółki jawnej, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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 mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

...........................dn. .......……….... 2018 r.
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(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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