GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Oświadczenie o spełnieniu warunków
………………………… dnia ………………………
………………………………………………
(pieczątka firmowa)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że:
1) reprezentowana przeze mnie spółka/przedsiębiorstwo:
a)

posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;

b)

posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, referencje, potencjał techniczny i ekonomiczny
oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

c)

posiada doświadczenie w branży, której dotyczy postępowanie przetargowe (proszę o
zaznaczenie odpowiedzi w ramach poniższych przedziałów):
do 1 roku,
od 1 do 3 lat,
powyżej 3 lat,

d)

znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)

wszelkie zobowiązania wobec PZU SA w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem
postępowania wykonywała/o należycie i PZU SA nie poniosło z tego tytułu szkody,

f)

wszelkie zobowiązania wobec pozostałych spółek z Grupy PZU w ciągu ostatnich trzech lat
przed wszczęciem postępowania wykonywała/o należycie i żadna spółka z Grupy PZU nie
poniosła z tego tytułu szkody,

g)

nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat lub uzyskała przewidzianą prawem zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

h)

nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskała/o przewidzianą
prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

i)

zapoznała/o się i akceptuje ogólne zasady ładu korporacyjnego oraz Kodeks CSR
Dostawców Grupy PZU przyjęte do stosowania w PZU SA, który znajduje się na stronie:
http: //www.pzu.pl/kultura-compliance-pzu;

2) w stosunku do reprezentowanej przeze mnie spółki/przedsiębiorstwa nie otwarto likwidacji,
nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono upadłości, nie złożono oświadczenia
o wszczęciu postępowania naprawczego ani w chwili obecnej nie zachodzą przesłanki do
wszczęcia wymienionych postępowań;
3) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną – oferenta nie skazano prawomocnie za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych oraz nie wszczęto postępowania sądowego o popełnienie ww.
przestępstw;
4) w przypadku oferenta będącego spółką – wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerów lub
członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej lub spółki
komandytowo-akcyjnej, urzędującego członka organu zarządzającego osobą prawną lub
prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko wiarygodności
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dokumentów lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz
nie wszczęto postępowania sądowego o popełnienie ww. przestępstw;
5) wobec reprezentowanej przeze mnie spółki/przedsiębiorstwa nie orzeczono, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
6) reprezentowana przeze mnie spółka/przedsiębiorstwo
posiada powiązania organizacyjne lub kapitałowe** z osobami pełniącymi funkcje
publiczne
nie posiada powiązania organizacyjne lub kapitałowe** z osobami pełniącymi funkcje
publiczne
odmawiam złożenia oświadczenia w tym zakresie
7) reprezentowana przeze mnie spółka/przedsiębiorstwo
posiada i stosuje regulacje z zakresu przeciwdziałania korupcji
nie posiada i/lub nie stosuje regulacje z zakresu przeciwdziałania korupcji
odmawiam złożenia oświadczenia w tym zakresie
8) działalność reprezentowanej przeze mnie spółki/przedsiębiorstwa
podlega audytowi zewnętrznemu lub wewnętrznemu
nie podlega audytowi zewnętrznemu lub wewnętrznemu
nie wymagają tego przepisy prawa
odmawiam złożenia oświadczenia w tym zakresie
9) Beneficjent rzeczywisty*** reprezentowanej przeze mnie spółki/przedsiębiorstwa
pełni lub pełnił funkcję publiczną****
nie pełni i nie pełnił funkcji publicznej****
odmawiam złożenia oświadczenia w tym zakresie
10) wyrażam zgodę na włączenie do umowy następujących klauzul antykorupcyjnych*****:
1) [Partner biznesowy] oświadcza, że zapoznał się z podstawowymi zasadami wynikającymi

ze standardów antykorupcyjnych określonych przez Spółkę i zobowiązuje się do ich
przestrzegania (znajdują się one pod adresem https://www.pzu.pl/grupa-pzu/onas/kultura-compliance-pzu/pzu-pzu-zycie).
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

2) [Partner biznesowy] oświadcza, że nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną i niezwłocznie

powiadomi Spółkę o powołaniu na taką funkcję
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

3) Naruszenie przez [Partnera Biznesowego] standardów antykorupcyjnych określonych

przez Spółkę może być uznane za naruszenie postanowień umownych i stanowić
podstawę rozwiązania umowy.
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

………………………………………….
(pieczątka firmowa )

…………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz pieczęć imienna)

*niepotrzebne skreślić;
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**Powiązania organizacyjne lub kapitałowe – każde powiązanie pomiędzy Dostawcą a Osobą pełniącą funkcję publiczną, która może mieć
wpływ na działalność Spółki;
***Beneficjent rzeczywisty – osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 tj.);
****Osoba pełniąca funkcję publiczną – funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 19 z uwzględnieniem art. 115 § 13 kk.
***** Lista klauzul do uzgodnienia z Jednostką zlecającą/merytoryczną.
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