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Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych” 

Załącznik Nr 2 

 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Zdzieszowicach , 

ul. Wschodnia 2 

 

Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych”  

 

Numer zamówienia: PN 11/D/2017 

 

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o pkt 5.1. SIWZ, 

w zakresie: 

 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 Posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 

 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do 

podpisania umowy (wg załączonego wzoru) w razie wygrania przetargu. 

4. Warunki płatności - rozliczenie za zakup materiałów dokonywane będzie bezgotówkowo 

przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury. 

5. Oświadczamy, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia mnie jako Wykonawcy 

z przedmiotowego postępowania w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ. 

6. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty zgodnie z wymogami 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wystawione 

nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami pkt. 6 niniejszej SIWZ. 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

……………………………….........  

(podpis i pieczęć) 

 

Data: 

 

………………………………......... 


