POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

Za !cznik"nr"2"do"Zaproszenia"– O#wiadczenie"o"spe nianiu"warunków
………………………… dnia ………………………

………………………………………………
(piecz!tka firmowa)
O$WIADCZENIE
Sk"adaj!c ofert# w post#powaniu zakupowym o$wiadczam, %e:
1) reprezentowana przeze mnie spó"ka/przedsi#biorstwo:
a)
b)
c)

posiada uprawnienia niezb#dne do wykonania zamówienia;
posiada niezb#dn! wiedz#, kwalifikacje, referencje, potencja" techniczny i ekonomiczny oraz
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
posiada do$wiadczenie w bran%y, której dotyczy post#powanie przetargowe (prosz# o
zaznaczenie odpowiedzi w ramach poni%szych przedzia"ów):
do 1 roku,
od 1 do 3 lat,
powy%ej 3 lat,

d)
e)

f)
g)
h)

i)

znajduje si# w sytuacji finansowej zapewniaj!cej wykonanie zamówienia,
wszelkie zobowi!zania wobec PZU SA*/PZU &ycie SA* w ci!gu ostatnich trzech lat przed
wszcz#ciem post#powania wykonywa"a/o nale%ycie i PZU SA*/PZU &ycie SA* nie ponios"o z
tego tytu"u szkody,
nie zalega z uiszczaniem podatków i op"at lub uzyska"a przewidzian! prawem zgod# na
zwolnienie, odroczenie lub roz"o%enie na raty zaleg"ych p"atno$ci,
nie zalega z uiszczaniem sk"adek na ubezpieczenie spo"eczne lub uzyska"a/o przewidzian!
prawem zgod# na zwolnienie, odroczenie lub roz"o%enie na raty zaleg"ych p"atno$ci,
zapozna"a/o si# i akceptuje ogólne zasady "adu korporacyjnego oraz Kodeks CSR Dostawców
Grupy PZU przyj#te do stosowania w PZU SA*/PZU &ycie SA*, który znajduje si# na stronie:
http://www.pzu.pl/kultura-compliance-pzu;
nie jest obj#ta sankcjami****** oraz %adna z osób reprezentuj!cych lub maj!ca
pe"nomocnictwo do reprezentowania spó"ki/przedsi#biorstwa równie% nie jest obj#ta
sankcjami******.

2) w stosunku do reprezentowanej przeze mnie spó"ki/przedsi#biorstwa nie otwarto likwidacji, nie
toczy si# post#powanie upad"o$ciowe, nie og"oszono upad"o$ci, nie z"o%ono o$wiadczenia o
wszcz#ciu post#powania naprawczego ani w chwili obecnej nie zachodz! przes"anki do wszcz#cia
wymienionych post#powa';
3) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną – oferenta nie skazano prawomocnie za przest pstwo!
pope"nione! w! zwi#zku! z! post powaniem! o! udzielenie! zamówienia! publicznego,! przest pstwo!
przekupstwa,! przest pstwo! przeciwko! obrotowi! gospodarczemu,! przest pstwo! przeciwko!
wiarygodno$ci! dokumentów! albo! inne! przest pstwo! pope"nione! w! celu! osi#gni cia! korzy$ci!
maj#tkowych!oraz!nie!wszcz to! post powania! s#dowego!o!pope"nienie! ww.!przest pstw;
4) w przypadku oferenta będącego spółką – wspólników! spó"ki! cywilnej,! jawnej,!partnerów!lub!cz"onków!
zarz#du! spó"ki! partnerskiej,! komplementariusza! spó"ki! komandytowej! lub! spó"ki! komandytowoakcyjnej,! urz duj#cego! cz"onka! organu! zarz#dzaj#cego!osob#!prawn#! lub! prokurenta! nie! skazano!
prawomocnie! za! przest pstwo! pope"nione! w! zwi#zku! z! post powaniem! o! udzielenie! zamówienia!
publicznego,! przest pstwo! przekupstwa,! przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przest pstwo! przeciwko! wiarygodno$ci! dokumentów! lub! inne! przest pstwo! pope"nione! w! celu!
osi#gni cia! korzy$ci! maj#tkowych! oraz! nie! wszcz to! post powania! s#dowego! o! pope"nienie! ww.!
przest pstw;
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5) wobec reprezentowanej przeze!mnie!spó"ki/przedsi biorstwa! nie! orzeczono,!na!podstawie! przepisów!
o!odpowiedzialno$ci! podmiotów! zbiorowych!za!czyny!zabronione!pod! gro%b#!kary,!zakazu!ubiegania!
si ! o!zamówienie!publiczne.
6) reprezentowana przeze mnie spó"ka/przedsi biorstwo
posiada!powi#zania!organizacyjne!lub!kapita"owe**! z!osobami!pe"ni#cymi! funkcje! publiczne
nie posiada!powi#za&!organizacyjnych!lub!kapita"owych**! z!osobami!pe"ni#cymi!funkcje!publiczne
odmawiam!z"o'enia!o$wiadczenia! w!tym!zakresie
7) reprezentowana!przeze!mnie!spó"ka/przedsi biorstwo
posiada!i!stosuje! regulacje!z!zakresu!przeciwdzia"ania!korupcji
nie posiada i/lub nie stosuje regulacje z zakresu przeciwdzia"ania!korupcji
odmawiam!z"o'enia!o$wiadczenia! w!tym!zakresie
8) dzia"alno$(!reprezentowanej! przeze!mnie!spó"ki/przedsi biorstwa
podlega!audytowi! zewn trznemu!lub!wewn trznemu
nie!podlega!audytowi! zewn trznemu! lub!wewn trznemu
nie!wymagaj#!tego!przepisy!prawa!
odmawiam!z"o'enia!o$wiadczenia! w!tym!zakresie
9) Beneficjent rzeczywisty*** reprezentowanej! przeze!mnie!spó"ki/przedsi biorstwa
pe"ni! lub!pe"ni"! funkcj ! publiczn#****
nie!pe"ni! i!nie!pe"ni"! funkcji publicznej****
odmawiam!z"o'enia!o$wiadczenia! w!tym!zakresie
10) wyra'am!zgod !na!w"#czenie! do!umowy!nast puj#cych! 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.
wyra'am!zgod
nie!wyra'am!zgody
2)

[Partner biznesowy] oświadcza, że nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną i niezwłocznie
powiadomi Spółkę o powołaniu na taką funkcję
wyra'am!zgod
nie!wyra'am!zgody

3)

[Partner biznesowy] zgadza się udzielić Spółce prawa do audytu dotyczącego przestrzegania
standardów antykorupcyjnych określonych przez Spółkę oraz będzie współpracował podczas
takiego audytu
wyra'am!zgod
nie!wyra'am!zgody

4)

[Partner biznesowy] wyraża zgodę by wszystkie płatności na Jego rzecz dokonywane były po
otrzymaniu przez [Spółkę] faktury, lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności.
wyra am!zgod"
nie!wyra am!zgody

5)

Naruszenie przez [Partnera Biznesowego] standardów antykorupcyjnych określonych przez Spółkę
może być uznane za naruszenie postanowień umownych i stanowić podstawę rozwiązania umowy.
wyra am!zgod"
nie!wyra am!zgody

11) Reprezentowana! przeze!mnie! spó#ka/przedsi"biorstwo
nale y!
nie!nale y!
do! sieci,! do!której! nale $!firmy!audytorskie,! w! rozumieniu!sieci! okre%lonym! w!art.! 2!pkt! 14!ustawy z
dnia!11!maja!2017!r.!o!bieg#ych!rewidentach,! firmach!audytorskich!oraz!nadzorze!publicznym.
12) Sk#adana!przez!reprezentowan$!przeze!mnie!spó#k"/przedsi"biorstwo! oferta!
obejmuje
nie obejmuje
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us#ugi! zabronione!w!rozumieniu!art.!136!ustawy!z!dnia!z!dnia!11!maja!2017!r.!o!bieg#ych!rewidentach,!
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
13) Sk#adana!przez!reprezentowan$!przeze!mnie!spó#k"/przedsi"biorstwo! oferta!
obejmuje
nie obejmuje
us#ugi! okre%lone! w art.!5!ust.! 1!lit.! e! Rozporz$dzenia!Parlamentu!Europejskiego! i! Rady!(UE)!537/2014!
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie! szczegó#owych! wymogów! dotycz$cych! ustawowych bada&!
sprawozda&!finansowych!jednostek! interesu! publicznego,! uchylaj$cego!decyzj"! Komisji!2005/909/WE!
(tj.! opracowywanie! i! wdra anie! procedur! kontroli! wewn"trznej! lub! procedur! zarz$dzania!ryzykiem!
zwi$zanych!z! przygotowywaniem! lub! kontrolowaniem! informacji finansowych lub opracowywanie
i wdra anie!technologicznych! systemów! dotycz$cych!informacji!finansowej).!

……………………………………
(piecz$tka! firmowa!)

………….…………………………………
(imi"!i!nazwisko! oraz!piecz"'!imienna)

*niepotrzebne! skre%li';
**Powi$zania! organizacyjne! lub!kapita#owe! – ka de! powi$zanie! pomi"dzy! Dostawc$! a!Osob$! pe#ni$c$! funkcj"! publiczn$,!któr a!
mo e! mie'! wp#yw!na!dzia#alno%'! Spó#ki;
***Beneficjent rzeczywisty – osoba! !w!!rozumieniu! art.!2! pkt.!25! Ustawy! o! przeciwdzia#aniu! praniu! pieni"dzy! oraz! finansowan iu!
terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 tj.);
****Osoba! pe#ni$ca!funkcj"!publiczn$! – funkcjonariusza! publicznego! w!rozumieniu! art.!115! §!19! z uwzgl"dnieniem! §!13! kk.
*****Lista! klauzul! do!uzgodnienia! z!Jednostk$! zlecaj$c$/merytoryczn$;
******Sankcje – znane!spó#ce,!i!obowi$zuj$ce! j$!ograniczenia! nak#adane!przez!upowa nione! organy,!w!szczególno%ci! z!inicjatywy !
Unii Europejskiej, Organizacji! Narodów! Zjednoczonych! lub! innych! organów! spo#eczno%ci! mi"dzynarodowej,! Stanów!
Zjednoczonych! Ameryki! Pó#nocnej! lub! Wielkiej! Brytanii,! w! tym:! a)! finansowe! lub! ekonomiczne! restrykcje! w! stosunku! do!
okre%lonych! pa&stw! lub! obywateli! tych! pa&stw! (embargo);! b)! %rodki! ograniczaj$ce! wobec! osób,! podmiotów,! grup!
zorganizowanych,! re imów,! rz$dów,!pa&stw! (sankcje!sensu!stricto).

Zaproszenie do złożenia oferty na badania sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA

15

