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zalącznik nr 4 do SIWZ

lpieczęĆ Wykonawcy/

/adres Wykonawcy/

oŚwIAD CZE NIE*
o spełnieniu warunków w trybie art.22 ust. 1 ustawv z dnia 29 sĘcznia 2004 r.

,,Prawo zamówień publicznych' (t. i. Dz, IJ, z 20t3r.o PoZ, 907 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielęnia zamowienia publicznęgo w
trybie przetargu nieograniczonego na zadante pod nazwą: ,,Dostawa energii elektrycznej
czynnej na potrzeby budynków i lokali będących w użytkowaniu Komendy Miejskiej

Ja (imię inazwisko): ,

jako-upowaznionynapiśmieIubwpisanywrejestrze:
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, pod odpowiedzialnoŚcią karną
rłynikającą z aft. 29] I{odeksu karnego, ze spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 7

ustawy z dnta 29 stycznta 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz' U. z 20I3t.,
poz.907 ze zm.),tzn.
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie pfawnym i wykonywania określonej

działalności, zgodnie Z Wmaganiami ustawowymi ;

2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy potencjałem techntcznym i zasobami zdolnymi do wykonantazamowtenia
4. Znaj&4emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewntającej wykonanie

zamówienia;
Ponadto oświadczamy. ze:

a) nakaŻde Żądante Zamawiającego dostarczymy ntezwłocznie odpowiednie dokumenty
p otwi erdzaj ąc e pr aw dziwo ś ć kaŻdej z kwe stii zaw artej w o świ adc Zenlul'

b) zapoznaltśmy Się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) wraz Z wyjaśnieniami i modyfikacjami, projektem
umowy otaz załącznikami do SIWZ, akceptujemy je bez jakichkolwtek zastrzeŻen

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
c) uwazamy się za związanych niniejszą ofertą na ezas wskazany w SIWZ, tj. przez 30

dni licząc od terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ;
d) w przypadku wyboru naszej ofeńy zobowtązujemy się do zawarcia umowy na

warunkach określonych w SIWZ w terminie Zaproponowanym ptzez Zamawtąącego,
nie póŹniej jednak nlżprzed upływem terminu ZwląZanla ofertą.

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

* w przypadku podmiotów występujących wspólnie do oferty na|eŻy dołączyć oświadczenie łączne.
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