Załącznik nr 4
-----------------------------------Pieczątka firmowa Oferenta

OŚWIADCZENIE
O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla Stowarzyszenia SOS Wioski
Dziecięce w Polsce
Stosownie do treści Warunków przystąpienia do Zapytania o Cenę oświadczamy, że:
1. posiadamy wiedzę, doświadczenie i sprzęt niezbędny do wykonania Umowy oraz
dysponujemy wystarczającą ilością odpowiednio wyszkolonego personelu;
2. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej skuteczne
oraz prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy;
3. przed podpisaniem Umowy zapoznaliśmy się z Dokumentacją Zamawiającego,
materiałami otrzymanymi od Zamawiającego, Placem Budowy oraz uzyskaliśmy
wszelkie informacje konieczne dla realizacji Prac;
4. przed zawarciem Umowy należycie sprawdziliśmy wszelkie warunki techniczne
oraz warunki, a także uwzględniliśmy te warunki przy ustalaniu wysokości
Wynagrodzenia,
5. starannie skalkulowaliśmy cenę ofertową brutto oraz wynagrodzenie i uznajemy je
za wystarczające dla realizacji Umowy w tym opłacenia wszelkich kosztów, w tym
zapewnienia sprzętu, usług Podwykonawców, dalszych podwykonawców,
robocizny, ubezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych kosztów, których
poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy.
6. Zapoznaliśmy się z całą Dokumentacja Przetargową, przedmiarami i zakresem
prac, minimalnymi wymaganiami gwarancyjnymi oraz warunkami wskazanymi
w projekcie umowy i nie zgłaszamy wobec niej zastrzeżeń.
a także:
7. Przyjmujemy do wiadomości i oświadczamy, iż niniejsza oferta wiąże nas 30
kolejnych dni od zakończenia terminu składania ofert.
8. Akceptujemy termin wykonania prac zawartych w dokumentacji.
9. Oświadczamy, że zastosowane materiały są/będą nowe
10. Akceptujemy terminy usunięcia awarii i usterek zawartych w Umowie.
11. Oświadczamy, że akceptujemy okres gwarancji zaoferowany przy składaniu
oferty oraz w podpisanej umowie.
12. Oświadczamy, że nasza oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione
w Dokumentacji Przetargowej.
13. 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. będącym osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo z art. 189a, art.
218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm .);
12. będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność
prawną, jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego
tego podmiotu, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2
powyżej;
13. posiadającym zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
14. w stosunku do którego otwarto likwidację lub wobec którego ogłoszono upadłość
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lub wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne;
15. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
16. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
17. który z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między oferentami w ramach Przetargu, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
18. który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Przetargu wyrządził 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;
19. który jest powiązany osobowo z Zamawiającym.

-----------------------------------Data i podpis oferenta
lub osoby upoważnionej
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