ZSCKR/2/B/2020
Załącznik Nr 2 SIWZ

______________________
(stempel firmowy)
Oświadczenia Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w szkole i internacie Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach”.

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Rozdziale V pkt 1-2 SIWZ.
…………………………….., dnia ………………..
(miejscowość)

……………………
(podpis)

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA WYKONAWCY NA ZASOBACH INNEGO
PODMIOTU:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w Rozdziale V pkt 1-2 SIWZ, polegam na zasobach niżej wymienionego
podmiotu ( w załączeniu wstępne porozumienie) :
……………………………………………………………………………………….………………………………………
(należy podać nazwę podmiotu, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać zakres dla wymienionego podmiotu)
……………………….., dnia ……………..
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca w pkt.12 Formularza Ofertowego Wykonawcy
zaznaczył ( zamówienie wykonamy własnymi siłami) i nie powołuje się na zasoby
innego podmiotu w niniejszym oświadczeniu należy wpisać „nie dotyczy”.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd.
……………………….., dnia ………………..
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
Oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
……………………….., dnia ……………..
(miejscowość)

……………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
zostały podjęte następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………….………………..………
………………………….., dnia ……………..
(miejscowość)

………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że niżej wymieniony podmiot:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……,
(należy podać nazwę firmy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….., dnia ………………..
(miejscowość)

……………………………
(podpis)

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca w pkt.12 Formularza Ofertowego Wykonawcy
zaznaczył ( dysponuje) i nie powołuje się na zasoby innego podmiotu w niniejszym
oświadczeniu należy wpisać „nie dotyczy”.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

……………………….., dnia ……………………..
(miejscowość)

………………………
(podpis)

