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pieczęć wykonawcy

Ochrona obiektów należących do URBIS  Sp. z o.o. Gniezno

......................................., .......................................

miejsce dnia

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że:

1. Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. posiadają aktualną koncesję MSWiA, 
uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie usług ochrony osób i 
mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014, 
poz. 1099 ze zm.)

2. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej 5 zadań (każde trwające min. 12 miesięcy) w zakresie ochrony mienia (ochrona i
dozór w formie monitoringu), odpowiadających swoim charakterem przedmiotowemu 
zamówieniu oraz o wartości minimum 180 000,00 zł każda,

3. Wykonawca dysponuje co najmniej: oddziałem prewencji składający się z co najmniej 2 
osób, poruszający się samochodem i mogący zareagować na terenie wszystkich 
wskazanych w niniejszej SIWZ chronionych obiektów w czasie do 15 minut od 
telefonicznego wezwania, działający 24 godziny na dobę. 

Wykonawca lub jego personel zarządzający posiada następujące wykształcenie lub 
kwalifikacje: pracownicy ochrony, którzy będą realizować przedmiot zamówienia muszą być 
wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

4. Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC na kwotę  200 000,00 zł

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
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Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy 

Informacja na temat  innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje 
(JEŻELI DOTYCZY)

Informuję, że podmiot  udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy 

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


