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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PKN/2/001683/19 

……….……………………. 

<data, miejsce> 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW DOSTĘPU 

 

Niniejszym działając w imieniu i na rzecz ………………………………………. (nazwa Oferenta) 
oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr PKN/2/001683/19 oraz 
wszystkich załączników do Zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Podwykonawcy usług 
badawczo-rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych w zakresie wsparcia Zamawiającego w 
projekcie nt. ,,Odzysk jonów metali ze ścieków powstających w procesie wytwarzania kwasu 
tereftalowego (instalacja PTA we Włocławku).’’ i jednocześnie oświadczam/-y, że: 

 akceptuję/-emy  bez zastrzeżeń warunki w nim zawarte; 

 Oferent gwarantuje nienaruszalność praw własności intelektualnych osób trzecich; 

 w trakcie prowadzenia prac podporządkujemy się przepisom, prawa i regulacjom wewnętrznym 
zawartym w zarządzeniach PKN ORLEN S.A.; 

 w przypadku wyboru na Wykonawcę prac, będziemy posiadać aktualną na czas realizacji prac 
polisę ubezpieczeniową OC obejmującą szkody wynikłe z wadliwego wykonania Przedmiotu 
Umowy (proszę dołączyć kopię posiadanej polisy OC); 

 osoby podpisujące dokumenty ofertowe mają stosowne pełnomocnictwa (proszę załączyć, jeśli 
umocowanie nie wynika z KRS/CEDG). Proszę dołączyć aktualny na dzień składania oferty odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego, lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej  lub potwierdzenie wpisu na listę Ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego 
wraz ze statutem lub analogicznego dokumentów w przypadku podmiotów zagranicznych 

 znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne  
z wymaganiami wykonanie zamówienia; 

 nie zalegam/-y z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne  
i społeczne; 

 nie jestem/-śmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie  
z definicją rozdziału IX pkt. 3 d) Zapytania ofertowego), tzn.: przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między PKN ORLEN lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu PKN ORLEN lub osobami wykonującymi w imieniu PKN ORLEN 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Podwykonawcy a 
Podwykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 w stosunku do Oferenta nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne czy upadłościowe; 

 

 

                                                                                                ………………………......…… 

<pieczątka i podpis Oferenta> 


