OŚWIADCZENIE
OFERENTA BIORĄCEGO UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM
Działając w imieniu oraz na rzecz oferenta

___________________________________________________,
oznaczenie oferenta - pieczątka firmowa
oświadczam/-y że oferent:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami prawnymi,
b) posiada uprawnienia do wykonywania prac lub czynności zgodnie z treścią zapytania
ofertowego,
c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego,
d) w ciągu ostatnich trzech lat wykonała terminowo i z należytą starannością zlecone zakresy
prac,
e) zapewnia, że oferowane rozwiązania nie naruszają praw autorskich i praw własności
intelektualnej i przemysłowej PKN ORLEN S.A., ORLEN Serwis S.A. oraz innych
podmiotów, w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych,
f) zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy informacji i nie rozpowszechniania informacji i
materiałów uzyskanych w trakcie postępowania zakupowego w zakresie prac objętych
zapytaniem ofertowym (tajemnicą informacji objęte są nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje, co do rozwiązań technicznych, technologicznych, informacje
handlowe lub organizacyjne z zakresu działalności PKN ORLEN SA. I ORLEN Serwis),
g) posiada środki finansowe zapewniające realizację przedmiotu zapytania ofertowego,
h) nie znajduje się w stanie likwidacji ani w stanie upadłości i nie złożono wobec niego
wniosku o ogłoszenie upadłości, a także nie występują wobec niego warunki do
przeprowadzenia takich postępowań,
i) nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne,
j) nie podjęto wobec niego postępowań sądowych zabraniających prawa do zarządzania i
rozporządzania majątkiem,
k) nie pozostaje w sporze sądowym z PKN ORLEN S.A. i/lub Spółkami Grupy Kapitałowej
ORLEN,
l) nie zatrudnia pracowników PKN ORLEN S.A i Spółek z GK ORLEN, (nie dotyczy spółek GK
ORLEN),
m) członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie pozostają z
Zamawiającym oraz jego członkami władz i pracownikami w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności procesu
wyboru wykonawcy przez Zamawiającego,
n) nie pozostaje z innymi podmiotami, co do których posiada wiedzę, że występują one jako
uczestnicy postępowania zakupowego, w takim stosunku prawnym lub faktycznym oraz
związku osobowym albo kapitałowym, który mógłby wpływać w sposób niekorzystny dla
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o)

p)
q)
r)
s)

t)
u)

PKN ORLEN S.A. lub ORLEN Serwis S.A. na wybór danej oferty zgłoszonej w ramach
postępowania zakupowego,
prowadzi przedsiębiorstwo, którego przedmiot działalności jest zgodny z zakresem
wskazanym w KRS/CEIDG oraz obejmuje świadczenie usług i/lub dostawę towarów
będących przedmiotem niniejszego postępowania zakupowego,
zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i akceptuje je bez zastrzeżeń,
złożył deklaracje VAT za ostanie pół roku,
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
zapewnia o niekaralności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz wspólników lub członków zarządu spółki prawa handlowego
upoważnionych do reprezentacji spółki,
dokona wizji lokalnej na obiekcie (jeżeli zakup dotyczy usług inwestycyjno – remontowych a
przeprowadzenie wizji jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania),
zapoznał się z "Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów oraz Zakupu Towarów I
Świadczenia Usług" obowiązującymi w ORLEN Serwis S.A. oraz z „Kodeksem
Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN” dostępnymi na stronie:
www.orlenserwis.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

..................................
data
...................................................
podpis i pieczęć Oferenta
(osoby upoważnione do składania oświadczeń woli)
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