
 
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 
 

Oświadczenie oferenta 
 

 
 
Pod rygorem wykluczenia z postępowań zakupowych prowadzonych przez Spółki GK ORLEN 
oświadczam jak poniżej: 
 
1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności stanowiących przedmiot 
oferty lub będę korzystał z usług podwykonawców, posiadających niezbędne uprawnienia. 
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 
 
        Tak  Nie 
 
2. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie prac będących przedmiotem 
oferty. 
 
        Tak  Nie 
 
3. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie 
restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub upadłościowe. 
  
        Tak  Nie 
 
4. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie toczy się postępowanie egzekucyjne. 
  
        Tak  Nie 
 
5. Oświadczam, że nie jestem w sporze sądowym lub arbitrażowym z PKN ORLEN S.A. lub ze 
spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN. 
  
        Tak  Nie 
 
6. Oświadczam, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, 
nie pozostają z PKN ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz jego 
członkami władz i pracownikami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności procesu wyboru dostawcy w ramach 
prowadzonego postępowania zakupowego. 
   
        Tak  Nie 
 



 
 

 

 

7. Oświadczam, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, 
nie pozostają z innymi podmiotami, co do których posiadam wiedzę, że występują one jako 
uczestnicy postępowania zakupowego, w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby 
wpływać w sposób niekorzystny dla PKN ORLEN S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN na 
wybór danej oferty zgłoszonej w ramach postępowania zakupowego. 
  
        Tak  Nie 
 
8. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami prawnymi i nie podlegam żadnym sankcjom gospodarczym 
obowiązującym w Polsce lub Unii Europejskiej. 
 
        Tak  Nie 
 
9. Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami należności publiczno-prawnych (podatki i 
opłaty) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
        Tak  Nie 
 
10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i warunkami zapytania ofertowego, w tym w 
szczególności z warunkami płatności, i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uznaję 
się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
   
        Tak  Nie 
 
11. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia wszystkie prace będę wykonywać 
samodzielnie. 
  
        Tak  Nie 
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Data i podpis uczestnika 

 

 

 


