
Załącznik nr 1 do SWZ                                                                                                                               Postępowanie nr 45/MS/PP/2021 

 
 

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

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.: 

PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE BLOKÓW ENERGETYCZNYCH OD 1 DO 4 ORAZ USUWANIE ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH Z ŁAW 
KABLOWYCH W PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNI TURÓW 

 

Ja, niżej podpisany 

 

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

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

nazwa/firma 

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

 

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

dokładny adres Wykonawcy 

 

Oświadczam/y, iż: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia.  

3. W ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywaliśmy prace czyścicielsko 

- porządkowe wykonywane w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy na kotle zasilającym turbinę o mocy elektrycznej nie 

mniejszej niż 200 MW na terenie Polski. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

5. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na        min. 

2 000 000,00 zł, obejmującej co najmniej działalność związaną z Przedmiotem zamówienia i najpóźniej w dniu 

podpisania Umowy zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu polisy potwierdzającej posiadanie 

wymienionego ubezpieczenia. 

6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia. 

7. Nie zalegamy z uiszczaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne do ZUS. 

8. Pracownicy, którzy będą wykonywać prace,  posiadają ważne w okresie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, 

uprawnienia o których mowa w  Specyfikacji Technicznej. 

9. Wnieśliśmy na konto Zamawiającego wadium w wymaganej wysokości.  

10. zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz 

Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności 

będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy 

lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów; 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu składnia fałszywych oświadczeń. 

 

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

(podpis i pieczęć uprawnionego 

lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 


