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Załącznik nr 5 
------------------------------------ 
Pieczątka firmowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE 

O spełnieniu warunków udziału w przetargu na: Dostawa i montaż kompletnych mebli 
kuchennych wraz z wyposażeniem w budynku nr 1, nr 5 oraz budynku Nr 10  - RD 
Puchatek 2 dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce 
 
Stosownie do treści Warunków przystąpienia do przetargu oraz Ogłoszenia o przetargu 
oświadczamy, że: 

1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie 
zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

3. Zapoznaliśmy się z całą Dokumentacja Przetargową i nie zgłaszamy wobec niej 
zastrzeżeń. 

a także: 
4. Przyjmujemy do wiadomości i oświadczamy, iż niniejsza oferta wiąże nas 30 dni 

od zakończenia terminu składania ofert. 
5. Akceptujemy termin wykonania prac zawartych w SIWZ 
6. Oświadczamy, że zastosowane materiały są nowe 
7. Akceptujemy terminy usunięcia awarii i usterek zawartych w Umowie.  
8. Oświadczamy, że akceptujemy okres gwarancji zaoferowany przy składaniu 

oferty oraz w podpisanej umowie. 
9. Oświadczamy, że nasza oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w 

Dokumentacji Przetargowej. 
10. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy z 

Zamawiającym, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Ponadto, oświadczamy że nie jesteśmy Oferentem: 

11. który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem przetargu wyrządzili szkodę, 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia przetargu, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

12. wobec którego otwarto likwidację bądź wszczęto postępowanie w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości albo postępowanie naprawcze, o których mowa w ustawie 
Prawo upadłościowe i naprawcze, 

13. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
przetargu, 

14. który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------ 
Data i podpis osoby upoważnionej 


