Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta

(pieczęć Oferenta)
Oświadczenie

Oferent bezwarunkowo oświadcza, że:
 zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty, a także, że należycie
zapoznał się z miejscem i sposobem wykonania przedmiotu Oferty, jego rozmiarem,
kosztami oraz wszelkimi innymi okolicznościami mającymi wpływ na jego
wykonanie, termin realizacji i cenę.
 jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 firma, którą reprezentuje nie jest niewypłacalna, poddana zajęciu, bankructwu
lub likwidacji, jej sprawy nie są objęte zarządem komisarycznym lub sądowym, jej
działalność gospodarcza nie została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem
prawnym z tytułów wymienionych poprzednio;
 firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności oraz nie posiada zobowiązań
przeterminowanych wobec swoich dostawców, pracowników i podwykonawców;
 firma, ani jej kierownictwo nie zostali skazani za żadne przestępstwa kryminalne
związane z ich działalnością zawodową lub złożeniem fałszywych zeznań
lub nadużycie dotyczące ich kwalifikacji do zawarcia umowy o świadczenie usług
w ciągu 5 lat poprzedzających postępowanie przetargowe, ani nie byli w inny
sposób
zdyskwalifikowani
w
wyniku
zawieszenia
administracyjnego
lub postępowania dla skreślenia z rejestru;
 posiada polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
do wysokości .................................................... (należy wypełnić), przy zastrzeżonej
franszyzie redukcyjnej …………. (należy wypełnić) oraz zobowiązuje się do jej
przedłożenia wraz z dowodem opłacenia składki w momencie zawarcia umowy
lub zlecenia przedmiotowych usług i będzie utrzymywał jej ważność przez cały czas
realizacji umowy lub zadania;
 upoważnia Zamawiającego (bądź jego uprawnionych przedstawicieli)
do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń,
dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych
i technicznych aspektów złożonej oferty;
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 W związku z posiadaniem przez LOTOS Kolej Sp. z o.o. certyfikatu Zintegrowanego
Systemu Zarządzania obejmującego wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 i PNN-18001 wyraża zgodę na przeprowadzanie przez LOTOS Kolej Sp. z o.o. w jego
firmie audytów w zakresie spełnienia wymagań w/w norm w obszarze będącym
przedmiotem zapytania ofertowego;
 Zachowa w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od LOTOS Kolej Sp. z o.o.
w związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wyłonienie dostawcy
usług będących przedmiotem niniejszego postępowania;
 przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej
ochrony środowiska, w szczególności, w zakresie uzyskania niezbędnych
zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania
ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności wynikających
z należytej gospodarki odpadami. Ponadto Oferent oświadcza, że działa w sposób
zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej
działalności na środowisko naturalne;
 w zakresie dotyczącym zatrudnienia, stosuje w prowadzonej działalności
gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności
Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie;
 uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną
i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych,
etycznych i tych związanych z prawami człowieka, z działalnością swoją, innych
zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości.
 w przypadku wyboru jego oferty i ewentualnego zawarcia umowy na realizację
przedmiotu zaproszenia, wyraża zgodę na umieszczenie w umowie zapisów
o następującej treści:
1. Oferent oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, w dacie podpisania
Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić
przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Oferenta, wpływać
na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług,
niezależność lub rzetelność.
2. Oferent oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność
w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej
oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.
3. Oferent oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia
zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformuje na piśmie
Zamawiającego o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie
i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu
zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes
Zamawiającego oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu.
4. Oferent oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści
majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Zamawiającego
o wyborze jego oferty w niniejszym postępowaniu, nie wpływał na wynik
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takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi
obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach
lub ustaleniach pomiędzy Oferentami lub innymi podmiotami trzecimi,
które miałyby na celu wywarcie wpływu na wynik w/w postępowania.
Oświadczamy, że wszystkie informacje są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych
informacji oferent ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami KK).
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