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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr postępowania: 3/2020 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Prawo zamówień publicznych),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

DOSTAWA INSTALACJI AKUSTYCZNEJ DLA POTRZEB TEATRU KTO  

DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO P.N. „REWITALIZACJA DAWNEGO OBIEKTU 

KINOTEATRU WRZOS NA POTRZEBY TEATRU KTO” (3/2020). 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ___________ ustawy Prawo zamówień publicznych (należy podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 

Oświadczenie składa – wraz z ofertą:  

- Wykonawca,  

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w zakresie warunków udziału w postępowaniu 

- w takim zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków) oraz  

- każdy podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu (w zakresie warunków udziału w postępowaniu – w takim zakresie, w którym powołuje się na jego zasobu w 

celu potwierdzenia spełniania tych warunków). 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami:  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

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 przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Prawo zamówień publicznych),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU 

 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

DOSTAWA INSTALACJI AKUSTYCZNEJ DLA POTRZEB TEATRU KTO  

DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO P.N. „REWITALIZACJA DAWNEGO OBIEKTU 

KINOTEATRU WRZOS NA POTRZEBY TEATRU KTO”. (3/2020):  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: 

 

 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w  ________________________________________ 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: _________________________  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

w następującym zakresie:  _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

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 przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że został / nie został (niepotrzebne skreślić) wobec mnie wydany prawomocny wyrok 

sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

 

W przypadku jeżeli został wobec mnie wydany taki wyrok lub decyzja, przedkładam w załączeniu 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności (załączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności 

należności lub zawarcia porozumienia w przedmiocie spłat). 

 

 

 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że został / nie został (niepotrzebne skreślić) wobec mnie orzeczony środek 

zapobiegawczy w postaci zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

 

 

 

 

 __________________________   ______________________________ 

 miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 


