Załącznik nr 2
……………………………………..
Pieczęć wykonawcy

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zakup materiałów i
robót budowlanych zakup materiałów i robót budowlanych związanych bezpośrednio ze
zmniejszeniem zapotrzebowania na energię końcową lub zmniejszeniem strat energii
pierwotnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynków tartaku w Sosnowicy” na ul. w
zakresie:
I.

Kwalifikowane:

1. Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej dachu, izolacji termicznej
ścian, wymiany stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej i bram - branża budowlana mała hala budynek nr 1 - obejmuje koszt wymiany płyt warstwowych ocieplenia
wydzielony z poz. 1 tabeli elementów scalonych kosztorysu-Termomodernizacja
budynku - dach.
2. Roboty modernizacyjne w zakresie systemu wentylacji -mała hala budynek nr 1 - poz.
5 tabeli elementów scalonych kosztorysu mała hala budynek nr 1
3. Roboty modernizacyjne w zakresie modernizacji systemu grzewczego i i montażu
nowego źródła ciepła - kotła na biomasę (OZE)- mała hala budynek nr 1 - poz.1, 2, 3,
4 tabeli elementów scalonych kosztorysu mała hala budynek nr 1
4. Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej dachu, izolacji termicznej
ścian, wymiany stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej i bram - branża budowlana duża hala budynek nr 2 - termomodernizacja dachu obejmuje koszt wymiany płyt
warstwowych ocieplenia wydzielony z poz. 1 tabeli elementów scalonych kosztorysuTermomodernizacja budynku - dach.
5. Roboty modernizacyjne w zakresie systemu wentylacji duża hala budynek nr 2 -poz.4
tabeli elementów scalonych kosztorysu duża hala budynek nr 2

6. Roboty modernizacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania -duża hala
budynek nr 2 - - poz.1, 2, 3 tabeli elementów scalonych kosztorysu duża hala budynek
nr 2

II.

Niekwalifikowane:

1. Roboty modernizacyjne w zakresie dachu - branża budowlana - mała hala budynek nr
1 -obejmuje: wymianę pokrycia dachu (demontaż starej blachy i położenie nowego
pokrycia z blachy), orynnowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich wokół dachu.
Koszty zostały oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego (w załączeniu).
Dot. poz. 1 tabeli elementów scalonych- Termomodernizacja budynku - dach.
2. Roboty modernizacyjne w zakresie dachu - branża budowlana - duża hala budynek nr
2 - obejmuje: wymianę pokrycia dachu (demontaż starej blachy i położenie nowego
pokrycia z blachy), orynnowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich wokół dachu.
Dot. poz. 1 tabeli elementów scalonych- Termomodernizacja budynku - dach.
oświadczamy, że:
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi,
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny
oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia lub załączyliśmy do oferty pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia,
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami

wykonującymi

w

imieniu

beneficjenta

czynności

związane

z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
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