
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

…………………………………… 
   /Nazwa Wykonawcy pieczęć firmowa/ 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Naruszewie 

Naruszewo 19A 

09 – 152 Naruszewo 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.  

„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 

2016/2017” 
 

Część I Informacje dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….… 

Siedziba: …………..……………………………………………………………………………. 

Nr telefonu/faxu: ….……………………………………………………………………………. 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………. 

NIP:……………………..……………………………………………………………………… 

REGON: ………….…………………………………………………………………………… 

Część II Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dożywianie 

uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2016/2017”, 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 



2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp. 
 
 

....................................................   

/miejscowość i data/ 

………….…………………………………….  

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

Wykonawcy wraz z pieczątką/ 

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

podstawie art. 24 ust. …… pkt. ……* ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku 

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..……… 

………...........………………………………………………………………………………… 

 
....................................................   

/miejscowość i data/ 

………….…………………………………….  

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

Wykonawcy wraz z pieczątką/ 

 

* podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

(Wypełnić w przypadku polegania na zdolnościach i sytuacji innego podmiotu zgodnie z art. 22a ustawy Pzp) 

 

Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego podmiotu, na którego zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………… 

Siedziba: …………..…………………………………………………………………………… 

NIP                ……..…………………………………………………………………... 

REGON:        ………………………………………………………………………… 

 

....................................................   

/miejscowość i data/      ……….…………………………………….  

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

Wykonawcy wraz z pieczątką/ 

UWAGA!!! W przypadku polegania na zdolnościach i sytuacji więcej niż jednego podmiotu powyższe 

oświadczenie powinno być złożone dla każdego z nich. 



 

 

 

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 i data/ 

………….…………………………………….  

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

Wykonawcy wraz z pieczątką/ 

Część III 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu  

i kryteriów selekcji 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dożywianie 

uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2016/2017”, 

oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w SIWZ  Rozdział VIII pkt 2. 
 

....................................................   

/miejscowość i data/ 

………….…………………………………….  

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

Wykonawcy wraz z pieczątką/ 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM  

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

(Wypełnić w przypadku polegania na zdolnościach i sytuacji innego podmiotu zgodnie z art. 22a ustawy Pzp) 

 

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

określonych przez zamawiającego w Rozdział VIII pkt 2 polegam na zasobach 

następującego podmiotu:  

Nazwa: ………………………………………………………………………………………… 

Siedziba: …………..…………………………………………………………………………… 

NIP:……………………..…………………………………………………………………… 



REGON: ………….…………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………….. 

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

 

....................................................   

/miejscowość i data/ 

………….…………………………………….  

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

Wykonawcy wraz z pieczątką/ 

 
 

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 i data/ 

………….…………………………………….  

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

Wykonawcy wraz z pieczątką/ 

                          

 

 

 

 


