Znak sprawy: XVLO/5/2018/RZP
Załącznik nr 5
do zaproszenia
do złożenia oferty cenowej na dostawę

OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPROSZENIU DO
ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ.

Nazwa firmy:
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
Adres:
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
Niniejszym, świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zgodnie z Art. 22, ust.1
Ustawy z dnia: 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19, Poz.177 z późn
zm.)
oświadczam co następuje:

1. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz stanowiącymi jego integralną część załącznikami
i nie wnoszę do wymienionych dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.

2.

w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3.

Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, po ustawieniu w klasach XV LO będzie gotowy do
użytkowania. Nie został wycofany z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i
zdrowia użytkowników, nie jest obciążony prawem na rzecz osób trzecich, posiada parametry
techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

4. w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego

5. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Nie podlegam wykluczeniu na podstawie Art. 24, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia: 29 stycznia 2004 roku „
Prawo zamówień publicznych” oraz innych aktów prawnych.
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9. Na każde żądanie zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość niniejszego oświadczenia.

10. Wszystkie użyte materiały do realizacji zadania posiadają stosowne normy, certyfikaty i aprobaty
techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie, nie zagrają życiu i zdrowiu ludzi.

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO PODPISANIA OFERTY JEST:

........................................................................................................................................................................

.......................................................................
miejsce i data

.............................................................
pieczęć i podpis

Oświadczenie winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy i załączone
do oferty.

