Załącznik nr 2 do Zaproszenia Do wzięcia udziału w Konkursie Ofert na Wydawcę
Magazynu lotniskowego
OŚWIADCZENIA OFERENTA*
Niniejszym oświadczam, że:
a.

zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania ofertowego zawartymi w Zaproszeniu
ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami i akceptuję je bez zastrzeżeń;

b.

posiadam wszystkie wymagane przepisami prawa wpisy, zaświadczenia, zezwolenia
niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie wymienionym w zaproszeniu ofertowym;

c.

przed przedstawieniem oferty dokonałem profesjonalnej analizy opłacalności i rentowności
przedsięwzięcia;

d.

nie wszczęto wobec mnie/ osoby prawnej, którą reprezentuję postępowania upadłościowego,
nie ogłoszono upadłości ani też nie otwarto likwidacji;

e.

dane objęte dokumentami przedstawionymi do oferty oraz dane objęte dokumentami, na
które się powołuje są aktualne i nie uległy zmianie;
ani ja ani zarządzana przeze mnie firma nie wyrządziła szkody nie wykonując usługi lub

f.

wykonując ją z nienależytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat;
g.

ani ja nie zostałem, ani którykolwiek z członków organu zarządzającego** ani którykolwiek
członek personelu, który zostanie zatrudniony do wykonywania zadania stanowiącego
przedmiotu Konkursu Ofert, nie został prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;

h.

nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

i.

nie zalegam w opłacaniu podatków;

j.

akceptuję założenia do umowy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

k.

akceptuję, iż MPL ma prawo do zmiany warunków Zaproszenia i unieważnienia Konkursu
Ofert bez podawania przyczyn i może to zrobić w dowolnym czasie bez ponoszenia
odpowiedzialności wobec Oferentów, którzy złożyli oferty. Zrzekam się dochodzenia wobec
MPL jakichkolwiek roszczeń w związku ze zmianą przez MPL warunków Zaproszenia lub
unieważnieniem Konkursu.

Data, podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………………………......
* złożenie oświadczenia nieprawdziwego wyklucza z postępowania, a w przypadku powzięcia informacji o
nieprawdziwości złożonego oświadczenia po zawarciu umowy, złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie
uznane za rażące naruszenie umowy i będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania
bez wypowiedzenia (według wyboru MPL) z winy Oferenta.
**niepotrzebne skreślić

