
ZAŁACZNIK NR. 1 do SIWZ 
na opracowanie Uproszczonego
Planu Urządzenia Lasu dla lasów

................................................... we władaniu Gminy Sanok.
           Pieczęć adresowa 

                                  OŚWIADCZENIE
w trybie art. 44

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, art. 24 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U.  z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na opracowanie Uproszczonego 
Planu Urządzenia Lasu dla lasów we władaniu Gminy Sanok na łącznej powierzchni 1920  ha 
według danych zawartych w operacie ewidencji gruntów na dzień 31.12.2006 r. położonych w 
miejscowościach: Bykowce, Czerteż,  Dębna, Dobra, Hłomcza, Jurowce, Kostarowce, Lalin, 
Łodzina, Markowce, Międzybródź, Mrzygłód, Pakoszówka, Pisarowce, Płowce, Prusiek, 
Raczkowa, Sanoczek, Srogów Dolny, Srogów Górny, Strachocina, Stróże Małe, Stróże 
Wielkie, Trepcza, Tyrawa Solna, Wujskie, Zabłotce, Załuż.

ja (imię i nazwisko) ...........................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................

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

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

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .....................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 1 
u. p.z.p.),

2) Posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 
u. p.z.p.),

3) Nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 
ust. 1 pkt. 3 u. p.z.p.),

4) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 u. p.z.p. (art. 22 ust. 1 pkt. 4 u. 
p.z.p.), co oznacza, że:

a) firma w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania 
nie wyrządziła szkody przez niewykonanie zamówienia lub wykonanie go z 
nienależytą starannością , a szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia 
wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest  następstwem  okoliczności,  za  które  wykonawca  nie  ponosi 
odpowiedzialności (art. 24 ust. 1 pkt. 1 u. p.z.p.),

b) w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji, ani też nie ogłoszono upadłości 
(art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.  p.z.p.), (chyba że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

c) firma  nie  zalega  z  uiszczaniem żadnych podatków oraz  opłat  i  składek  na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (art. 24 ust. 1 pkt. 3 u. p.z.p.),

d) żaden z urzędujących członków władz, wspólników lub właścicieli firmy nie 
był  skazany  za  przestępstwa  popełnione  w  związku  z  ubieganiem  się  o 
zamówienie publiczne, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u. p.z.p.),

e) nie  jesteśmy podmiotami,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o 
zamówienia,  na  podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów 
zbiorowych za  czyny zabronione  pod groźbą  kary  (art.  24  ust.  1  pkt.  9  u. 
p.z.p.),

f) nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania i  nie  posługiwaliśmy się  w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności (art. 24 ust. 2 pkt. 1 u. p.z.p.),

g) nie  złożyliśmy  nieprawdziwych  informacji  mających  wpływ  na  wynik 
prowadzonego zamówienia. (art. 24 ust. 2 pkt. 2 u. p.z.p.),

6) na  każde  żądanie  Zamawiającej  dostarczymy  niezwłocznie  odpowiednie 
dokumenty  potwierdzające  prawdziwość  każdej  z  kwestii  zawartej  w 
oświadczeniu,

7) zapoznaliśmy  się  z  wszystkimi  warunkami  zamówienia,  specyfikacją  istotnych 
warunków  zamówienia  oraz  dodatkami  do  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia (a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.

........................................................... ........................................................................................
Miejscowość, dnia podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy
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