Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa
tel. 34 341 17 61
Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 K.k.* za składanie
fałszywych zeznań poniżej składam następujące oświadczenia:
1. Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że nie znajduję się stanie upadłości ani likwidacji.
4. Oświadczam, że firma…………………….. wpisana jest do**:
- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:………………………………….
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr
NIP………………………….
5. Oświadczam, że nie zalegam z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegam/-y z opłaceniem
podatków.
6. Oświadczam, że:

• Wykonawca należy do grupy kapitałowej i wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów
należących do tej grupy*

• Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
* - niewłaściwe skreślić
7. Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub
przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadam
pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych.

………………………………………….
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

…………………………………………………..
Miejscowość i data
*Art 297 §1 KK “Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu,
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.’’.** Niepotrzebne skreślić
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