Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
Inżyniera Kontraktu
Projektu pn. Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza.
Oferent
.............................................................................................................................................................
Podstawy wykluczenia:
1. Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę z uwagi na naruszenie obowiązków
zawodowych, tj. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę na rzecz
Gminy Bytom, spółek w których Gmina ma udziały lub jest właścicielem, jednostek i zakładów
budżetowych Gminy ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z realizacją Gminnego
Programu Rewitalizacji.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie
skazano za przestępstwo skarbowe, wobec którego wydano wyrok czy decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczaniem podatków i innych obowiązkowych składek.
3. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który zalega z opłacaniem podatków, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne chyba, że zawarł porozumienie (ugodę) z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności,
4. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego otwarto likwidację lub którego
upadłość ogłoszono, a także wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym lub reprezentantem Zamawiającego. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
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.
Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania.
…………………………………………………
( Miejscowość i data
………………………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

