Załącznik nr 4
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
Badanie właściwości zbierających preparatu X w procesie flotacji krajowych rud miedzi w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Projekt: „Opracowanie technologii wytwarzania glikolu
neopentylowego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz
strumienia wodoru odpadowego”

OŚWIADCZENIE OFERENTA

............................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Oferenta/NIP/KRS (jeżeli Oferent posiada)

1.

Działając w imieniu i na rzecz Oferenta niniejszym oświadczam(-y), że Oferent spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
Badanie właściwości zbierających preparatu X w procesie flotacji krajowych rud miedzi w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa, Projekt: „Opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej
czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz
strumienia wodoru odpadowego” i nie podlega wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, gdyż
nie należy do:

2.

1.1.

Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;

1.2.

Oferentów, w stosunku, do których otwarto postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek
Grupy Azoty;

1.3.

Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

Ponadto oświadczam(-y), że:
2.1.

zapoznałem (zapoznaliśmy) się z klauzulą informacyjną dla oferentów, dostępną na stronie
Zamawiającego pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych.

2.2.

Oferent zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim
osobom, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w oparciu o postanowienia tejże
klauzuli;

2.3.

Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt V SIWZ;

2.4.

Oferent akceptuje przedstawiony przez Zamawiającego Projekt umowy stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ;

2.5.

Oferent dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym:
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posiada odpowiednie zasoby techniczne umożliwiające przeprowadzenie badań oraz posiada
zasoby kadrowe umożliwiające wykonanie prac badawczych oraz projektowych;
2.6.

Oferent posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.7.

Oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

2.8.

wobec Oferenta nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzacji oraz nie
została ogłoszona upadłość, jak również nie wszczęto restrukturyzacji;

2.9.

Oferent nie jest w likwidacji ani nie istnieją przesłanki do jej otwarcia;

2.10. Oferent nie zalega w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych danin
publicznych;
2.11. Oferent posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej;
2.12. Oferent spełnia pozostałe warunki określone w SIWZ.

Miejscowość i data ...................................

........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy
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