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Załącznik nr 2 do Aneksu nr 4  
do SIWZ nr NT-230-103/20 

 
 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 
złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: ……………………………  

 

 
 
Niniejszym, działając w imieniu oferenta: ……………………………………………. oświadczam, iż:  
 

1) Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ; 
2) Jako przedsiębiorca/osoba fizyczna w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert nie 

byłem prawomocnie skazany za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, 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 2018 r. poz. 
1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1468 i 1495), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) 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); 

3) W okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, żadnego z urzędujących członków organu 
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) W żaden zamierzony sposób poprzez działanie lub rażące niedbalstwo nie wprowadziliśmy 
Zarządu PWPW S.A. w błąd przy przedstawieniu informacji, o braku podstaw do wykluczenia, 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

5) Ani w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawiliśmy informacji wprowadzających 
w błąd Zarząd PWPW S.A., mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
PWPW S.A. w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6)  Bezprawnie nie próbowaliśmy lub nie wpływaliśmy na czynności Zarządu PWPW S.A. oraz nie 
próbowaliśmy pozyskać i nie pozyskaliśmy informacji poufnych, mogących dać nam przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) Nie braliśmy udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, jak również 
żaden z naszych pracowników, a także osób wykonujących pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brały udziału w 
przygotowaniu niniejszego postępowania1; 

8) Z innymi oferentami nie zawarliśmy porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji 
między oferentami w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

 
1 W przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia w zakresie tego pkt, oferent dokonuje skreślenia tego pkt 
oświadczenia i zobowiązany jest wykazać, iż mimo braku możliwości złożenia oświadczenia w tym zakresie nie 
doszło do zakłócenia konkurencji.  

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(181)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(218)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
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9) W okresie ostatnich 3 lat od dnia składania ofert, nie orzeczono wobec nas, tytułem środka 
zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

10)  Wraz z innymi oferentami nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 
i 1667)2; 

11) W okresie ostatnich 3 lat od dnia złożenia ofert: 

a) nie naruszyliśmy w sposób zawiniony poważnie obowiązków zawodowych, w szczególności 
nie doszło w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa do niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia na rzecz innych podmiotów, w tym zamawiających w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. 
poz. 1843 ze zm.); 

b) nie doszło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania z przyczyn leżących po 
naszej stronie. 

  

 

 

 

                    ……………………………………………….…………………………………………. 

Data i podpis Oferenta lub jego przedstawiciela (przedstawicieli) 

 

 
2 W przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia w zakresie tego pkt, oferent dokonuje skreślenia tego     
pkt oświadczenia i zobowiązany jest wykazać, iż istniejące pomiędzy nim i innymi oferentami powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT

