Załącznik nr 4 do siwz
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pełna nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi zlecanej
w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego ZP 1/2011/COI, którego
zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330
na

Leasing operacyjny samochodu na potrzeby bieżącej obsługi
inwestora typu bus (7 osobowy) bez opcji wykupu.
Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Data ………………………..
..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 do siwz.
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi zlecanej w trybie
przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego ZP 1/2011/COI, którego zamawiającym jest
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,
wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330

Leasing operacyjny samochodu na potrzeby bieżącej obsługi
inwestora typu bus (7 osobowy) bez opcji wykupu.
Na

oświadczam/my, że nie zachodzą wobec nas/mnie przesłanki do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią którego z postępowania wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została
stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które 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;
5. spółki jawne, których wspólnika 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. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu 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;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 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;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 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. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

……………………………………
data
..................................................................

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 6 do siwz.
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi zlecanej
w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego ZP 1/2011/COI, którego
zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330
na

Leasing operacyjny samochodu na potrzeby bieżącej obsługi
inwestora typu bus (7 osobowy) bez opcji wykupu.
oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759 z późn. zm.) tj. :
- nie otwarto likwidacji,
- nie ogłoszono upadłości.

……………………………………
data
..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

