Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym
Składając ofertę w postępowaniu przetargowym nr 373/D/2022/AS pod nazwą:
"Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z SIWZ"

oświadczam, że:
1.

Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania Umowy,

3.

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy oraz oświadczamy, że:
a)

W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne

b)

Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji,

c)

Firma nie jest w trakcie wykonywania układu.

4.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi
Umowy.

5.

Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

6.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia,

7.

Jeśli do oferty nie załączono pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę to oświadczamy, że oferta oraz załączniki zostały
podpisane przez osobę wynikającą wprost z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

8.

Potwierdzamy możliwości wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego

9.

Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowań dla Partnerów
Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej
zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi,
dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz
postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

10. Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym
11. nie podlegam zakazowi udzielenia wszelkich zamówień na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie,
wprowadzonego na podstawie art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).W przypadku zmiany statusu wynikającego z pkt 11 zobowiązuje się
do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.
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(data)

....................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Dostawcy/Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE OFERENTA
o niezaleganiu z tytułu opłacania podatków
Składając ofertę w postępowaniu przetargowym nr 373/D/2022/AS pod nazwą:
"Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z SIWZ"

oświadczam, że:

Nie posiadamy zaległości z tytułu opłacania podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub w przypadku
posiadania zaległości oświadczamy, że posiadamy przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

. . . . . . . . . . . . .2022r
(data)

....................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Dostawcy/Wykonawcy)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE OFERENTA
o zachowaniu poufności
Składając ofertę w postępowaniu przetargowym nr 373/D/2022/AS pod nazwą:
"Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z SIWZ"

oświadczam, że:

1.

Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzieleniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również
dokumentacji technicznej, treści, warunków oferty i umowy, maja charakter poufny i mogą być, zarówno
w trakcie
postępowania wyboru wykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom
trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym RAMB sp. z o.o. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków
i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) Spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
oraz Spółce PGE Polska Grupa energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

2.

W związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - podmiot dominujący w stosunku do PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A., który jest podmiotem dominującym w stosunku do RAMB sp. z o.o. - statusu spółki
publicznej, wyraża zgodę na przekazanie umowy - w przypadku powierzenia nam realizacji zamówienia - PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków
informacyjnych z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz. U. z 2005 roku, Nr 184 poz. 1539 z późn.
zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w § 9 w
związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)
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(data)

....................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Dostawcy/Wykonawcy)

