Załącznik nr 2 do Instrukcji dla wykonawców

................................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy PZP na:
„CZARTER ŻAGLOWCA WRAZ Z USŁUGAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI
UMOŻLIWIAJĄCY ORGANIZACJĘ REJSÓW SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYCH”
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody nie wykonując
zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością, lub szkoda została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że zaistniały okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości;
3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę
na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego;
4) nie jest osobą fizyczną, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa
albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5) nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6) nie jest spółką jawną, partnerską czy komandytową, których wspólnika, partnera
czy komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych;
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7) nie wprowadził Zamawiającego, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa,
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami
selekcji", lub nie zataił tych informacji lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
8) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających
w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) bezprawnie nie wpływał lub nie próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub nie próbował pozyskać informacji poufnych, mogących dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) nie brał udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brał udziału w przygotowaniu takiego
postępowania;
11) z innymi wykonawcami nie zawarł porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
12) nie jest wykonawcą będącym podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
13) nie jest wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
14) nie jest wykonawcą, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229,
1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..............................., dn. ...............................

...............................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)
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