NR 54/PN/Adm/2013
Załącznik nr 4 (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta. Instytut Maszyn
Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Prace projektowe i nadzory autorskie w ramach
projektu „projekt techniczny modernizacji układu suszenia wraz z układem kogeneracyjnym” w
zakresie etapu III, tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym dla Zakładu
Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Imię i Nazwisko/ Firma Wykonawcy: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Adres Wykonawcy: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
projektanta. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Prace projektowe i nadzory
autorskie w ramach projektu „projekt techniczny modernizacji układu suszenia wraz z układem
kogeneracyjnym” w zakresie etapu III, tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym dla
Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie, oświadczam, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), zwanej dalej Pzp, co
następuje:
I.
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 Pzp oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy
z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z
późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, to jest co najmniej w grupie 13
Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
II.
Mając na uwadze art. 24 ust. 1 ustawy PZP oświadczam/y, że:
Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia tzn. , że brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
____________________________________
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

