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Załącznik nr 2 do zaproszenia 
  

 

................................... 

                                        (miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................. 

       .       ................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy:  ................................................................................................................... 

        ......................................................................................................................... 

nr telefonu:         .......................................................nr faksu:................................................ 

 

Oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;       

3) nie jestem wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub do którego 

ogłoszono upadłość,  

4) nie jestem wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, (z wyjątkiem przypadków uzyskania 

przewidzianych prawem zwolnień, odroczeń, rozłożeń na raty zaległych płatności lub 

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu); 

5) nie jestem osobą fizyczną, którą prawomocnie 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) nie jestem wspólnikiem spółki jawnej prawomocnie skazanym 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

7) nie jestem partnerem lub członkiem zarządu spółki partnerskiej, którego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
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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 mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) nie jestem komplementariuszem spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-

akcyjnej, którego prawomocnie 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 mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)  nie jestem urzędującym członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, którego 

prawomocnie 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 mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) nie jestem osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11)  nie jestem wspólnikiem spółki jawnej, partnerem lub członkiem zarządu spółki 

partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej, komplementariuszem spółki 

komandytowo-akcyjnej, urzędującym członkiem organu zarządzającego osoby 

prawnej prawomocnie skazanym za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

12) że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniam / nie zatrudniam*  

      pracowników oraz zawieram umowy / nie zawieram umów* ze zleceniobiorcami.  

13)  złożyłem prawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania. 

 

 

 

......................................................  

(Podpisano: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 


