Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ………………..
……….…………………….
(data, miejsce)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW FORMALNYCH
Niniejszym działając w imieniu i na rzecz …………………… (nazwa Oferenta) oświadczam/-y, że
zapoznałem/-liśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr …………… na „……………………………...” oraz
wszystkich załączników do ww. Zapytania ofertowego i w związku z tym oświadczam/-y, że:


akceptuję/-emy bez zastrzeżeń warunki w nim zawarte,;



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



posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję/-my
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;



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.;



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



pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie pozostają z PKN
ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz jego członkami władz i
pracownikami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności procesu wyboru dostawcy w ramach prowadzonego
postępowania zakupowego.;



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



Oferent nie jest w sporze sądowym lub arbitrażowym z PKN ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy
Kapitałowej ORLEN;



załączamy aktualny odpis z KRS lub wyciąg/wypis z jawnych danych i informacji udostępnianych
przez CEDG lub równoważnego dokumentu rejestrowego oferenta. (proszę dołączyć do
niniejszego oświadczenia)



osoby podpisujące dokumenty ofertowe mają stosowne pełnomocnictwa (proszę załączyć, jeśli
umocowanie nie wynika z KRS/CEDG);



zapoznaliśmy się i akceptujemy zasady obowiązujące w dokumencie „Kodeks postępowania dla
Dostawców PKN ORLEN S.A.” (Kodeks stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego);



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);

…………………………..……….
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

