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OŚWIADCZENIE 

 

 W związku ze złożeniem oferty na wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania 

pomieszczeń biurowych i otoczenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

zlokalizowanych przy: Pasażu Karola Rudowskiego 10, ul. Szkolnej 28 (budynek A, B i C),  

ul. Farnej 8 (Biuro Partnerstwa i Funduszy), ul. Zamurowej 11 (Centrum Informacji 

Turystycznej), po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

oświadczam/y, że: 

1. jestem/jesteśmy uprawniony do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania zgodnie z przepisami prawa, 

2. posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  

do wykonywania zamówienia, w tym 2 osobami z uprawnieniami do pracy  

na wysokości powyżej 1 m i posiadającymi stosowne zaświadczenie lekarza medycyny 

pracy oraz mające w posiadaniu urządzenia myjąco – szorujące, a także dysponujące 

odkurzaczami i innymi urządzeniami w ilości odpowiadającej ilości pracowników, 

niezbędnych do świadczenia zamówienia, w tym co najmniej 2 szt. sprzętu do usuwania 

pajęczyn na wysokości. 

4. znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

5. nie otwarto w stosunku do mnie/nas likwidacji i nie ogłoszono upadłości, 

6. nie zalegam/zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem 

zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania  

w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 



7. osoby fizyczne, partnerzy spółek partnerskich, wspólnicy spółek jawnych, 

komplementariusze spółek komandytowych oraz komandytowo – akcyjnych  

oraz członkowie zarządu – nie zostali skazani prawomocnie za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie  

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

8. wobec podmiotów zbiorowych sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie  

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary, 

9. podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegana będzie ustawa z dnia 29 

sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1182 ze zm.). 

 

 

 

 

 

                                                                                  ............................................................................... 
                                               (data, pieczęć i podpis/podpisy osoby/osób 

                                                         uprawnionej/uprawnionych  
                                                            do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


