Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca:
……………………………………………………………
…………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, ,,Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie,
dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”.
1.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

2.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/-ów…………………
………………………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

3.* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

4.* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
podjąłem następujące środki naprawcze: ……..…………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

5.

…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

6.

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 przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

* w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenia w punktach 3 i 4
składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie.

Załącznik nr 4 do SIWZ
Informacja o przynależności
do grupy kapitałowej
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dot.: ,,Najem kuchni i
stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów
Zespołu Szkół w Michałowie”.

oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076; zm.: Dz.
U. z 2020 r. poz. 1086), jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w
niniejszym postępowaniu.

………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076; zm.: Dz.
U. z 2020 r. poz. 1086), jak niżej wskazani Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub
oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:
………………………………………………………
………………………………………………………
UWAGA: Wykonawca powinien wykazać, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwnym
przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do jego wykluczenia z udziału w postępowaniu.
………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)

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

