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Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

I. Oświadczamy,  że  spełniamy warunki udziału w postępowaniu przetargowym, o których
mowa w § 7 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień.

§  7  ust.1  Regulaminu  Udzielania  Zamówień  stanowi,  że  wykonawcami  nie  mogą  być
podmioty, które:

1) nie posiadają uprawnień, kwalifikacji, zezwoleń lub koncesji niezbędnych do wykona-
nia całości lub znacznej części zamówienia;

2) są pracownikami Spółdzielni albo pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokre-
wieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub ku-
rateli z pracownikami Spółdzielni ;

3) w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali w całości lub
części zamówienia na rzecz Spółdzielni lub wykonali je nienależycie. Przez nienależyte
wykonanie zamówienia, należy rozumieć przykładowo wykonanie robót z usterkami i
wadami, które nie zostały dobrowolnie usunięte;

4) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
5) zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  i  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykona-
nia decyzji właściwego organu;

6) są  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano za  przestępstwo popełnione  w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowiskowi,  prze-
stępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za prze-
stępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) stanowią spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo po-
pełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw-
ko 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 prze-
stępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) stanowią spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie ska-
zano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówie-
nia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestęp-
stwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obro-
towi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorgani-
zowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestęp-
stwa skarbowego;

9) stanowią spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplemen-
tariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowa-
niem 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 prze-
stępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

10) stanowią osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-
mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw-
ko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zor-
ganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub
przestępstwa skarbowego;

11) stanowią podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamó-
wienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;

12) nie wniosły wadium do upływu terminu składania ofert;
13) złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowa-

nia.

II. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej
(prowadził lub prowadzi co najmniej jeden punkt gastronomiczny typu bufet, stołówka, re-
stauracja, bar w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert).

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

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

(Podpisy osób uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu firmy składającej
ofertę )

dnia, .....................................................
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