
Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
………………………….................. 
    (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
 
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego oraz art. 22     
i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, 
poz. 427 i Nr 82, poz. 560,z 2008 Nr 171 poz. 1058 oraz z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  
 

DOSTAWĘ SPRZĘTU ROLNICZEGO 
 

 
ja (imię i nazwisko)………………………………………………………………………… 

zamieszkały………………………………………………………………………………… 

reprezentując firmę (nazwa firmy).....……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

jako – upowaŜniony na piśmie lub wpisany w rejestrze…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 

 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22, ust. 1, pkt1), 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym, a takŜe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (art. 
22, ust. 1, pkt 2), 

3) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 
zamówienia (art. 22, ust. 1, pkt 3), 

4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp (art. 22, ust. 1, pkt 4) co oznacza, Ŝe: 
a) wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania 

nie wyrządził szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go z 
nienaleŜycie (art. 24, ust. 1, pkt1), 

b) w stosunku do wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani teŜ nie 
ogłoszono upadłości (art. 24, ust. 1, pkt 2), 

c) wykonawca nie zalega z uiszczaniem Ŝadnych podatków oraz opłat i składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 24, ust. 1, pkt 3), 

d) Ŝaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy, wspólników nie był 
skazany za przestępstwa popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie 
publiczne, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi 



gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego (art. 24, ust. 1, pkt 4), 

5) na kaŜde Ŝądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartej w oświadczeniu, 

6) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia SIWZ oraz dodatkami do 
specyfikacji (w tym ze wzorem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeŜeń, 

7) nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest waŜna przez okres związania ofertą 
określoną przez zamawiającego, 

8) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
przedstawionych we wzorze umowy i terminie zaproponowanym przez zamawiającego, 
nie później jednak niŜ do końca okresu związania ofertą. 

 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data …………………….   Podpisano*………………………….. 
 
 
 
 
* (podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań). 
 


