
 

 

 

Załącznik nr 4 

                                                                Zamawiający: 

     Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu 

                 Al. Kopernika 12 

                                                                 34-400 Nowy Targ 

Wykonawca: 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na Remont oraz modernizację Spółdzielczego 

Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 w Nowym Targu w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 

11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że: 

 jako osoba fizyczna, nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 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* 

 jako urzędujący członek organu zarządzającego/nadzorczego*, wspólnik spółki jawnej, 

partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej/komandytowo akcyjnych*, 

prokurent nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 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* 

 

…………………………………. (miejscowość), dnia …………………………… r. 

 

                                                                                                                               

……………………………………………………….. 
                                                                                                            (podpis) 

 



 

 

 

2. Oświadczam, że związany jestem ofertą do czasu podpisania umowy i zobowiązuje się do 

zawarcia umowy w ciągu 14 dni, jeżeli moja oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

 

…………………………………. (miejscowość), dnia …………………………… r. 

 

                                                                                                     

……………………………………………………….. 
                                                                                                       (podpis) 

 

3. Oświadczam, że roboty wykonam samodzielnie/ z udziałem podwykonawcy *  

 

…………………………………. (miejscowość), dnia …………………………… r. 

 

                                                                                                     

……………………………………………………….. 
                                                                                                       (podpis) 

 

 

4. Oświadczam, że przyjmuję warunki wynikające z obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu 

przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień oraz przyjmuję warunki niniejszej 

specyfikacji 

 

…………………………………. (miejscowość), dnia …………………………… r. 

 

                                                                                                           

……………………………………………………….. 
                                                                                                            (podpis) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


