ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Dostawa i zakup wyposażenia nowootwartego oddziału przedszkolnego SP5 w
ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja
pomieszczeń

Oświadczenie Wykonawcy
DOT. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp określone
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

…………………………………………………………………………………….

Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za
składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Dostawa i zakup wyposażenia nowootwartego oddziału przedszkolnego SP5 w
ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja
pomieszczeń

Oświadczenie wykonawcy
DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.*

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-2, 4-8 ustawy
Pzp.*

3. 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 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością,

na

podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze* .………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

4. 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.
*- niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………….

Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za
składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
………………….........................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Dostawa i zakup wyposażenia nowootwartego oddziału przedszkolnego SP5 w
ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja
pomieszczeń
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Informacja o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Dostawa i zakup wyposażenia nowootwartego oddziału przedszkolnego SP5 w
ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja
pomieszczeń
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy Pzp:
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184, ze zmianami).

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
...
……..................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy

……………………………………………………………………………….….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie
nieprawdziwych zeznań.

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Dostawa i zakup wyposażenia nowootwartego oddziału przedszkolnego SP5 w
ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja
pomieszczeń

WYKAZ
materiałów dotyczący rozwiązań równoważnych
Lp

Materiał / Wyrób / Urządzenie wskazane w dokumentacji
technicznej
[wraz z podaniem parametrów]

Materiał / Wyrób / Urządzenie o parametrach
równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej
[wraz z podaniem parametrów równoważnych]

1.
2.
3.
…

…………………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za
składanie nieprawdziwych zeznań

