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Zapytanie Ofertowe nr KR-3/2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
.............................................................
nazwa (firma) Wykonawcy
.............................................................
siedziba, miejsce zamieszkania, adres Wykonawcy
...............................................................
NIP / PESEL Wykonawcy

Zamawiający
DUON Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Nawiązując do Zapytania ofertowego nr KR-3/2017 (dalej: „Zapytanie”) dotyczącego zamówienia pod
nazwą:
„Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie Gminy
Krośniewice.”

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
(nazwa (firma), siedziba, miejsce zamieszkania, dokładny adres Wykonawcy)
dalej zwanego Wykonawcą,
oświadczamy, że:
a. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu,
w szczególności, jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych
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prac lub czynności, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
b. nie zachodzą względem Wykonawcy przesłanki wykluczenia określone w Zapytaniu,
w szczególności Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo przy czym przez wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

−

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa;

−

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

−

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych)

Miejscowość
i data

