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\\ łt)kIciiiiictlYa. iiI. Iśrzeziiisk
1?. °1103 IÓCII. „.ailtrylCIliII I”uihliciiie.
Zaiyi:doiiieti:i.
oswaticzeiiiii.
wniok: Ola? IllIoriluluR )IZCk:Izywallc pije, Wykonawct droua
cleklroiiicziiit winny bć kieroWillie nit adres: y TuOyiuuij: in odzj”t i I:tkseiii liii lir (42)61 63 lvi).
Wszelkie ztwiidoiiiieiiia. o.wiidcieiiii, wnioski oraz fll0fl1li[Ct przekazane za miloca aksti lub
\y Ilirlille ełcktroiuc tlej wyIIlaiJapi in zadanie ka/dol ze strtiil, IiiezWIOc/l)euO poiw erdzeitia aMo ich
otrzyitiali II.

.
6

7.
8.
O
lP.

VIII

W konan ca iuoze zwweić sic do L:im,iwaj:ceo o \n asn ien ie treci Sł WY..
writlSek (I wyjilsn,ui:c tresci SIWY. nph „ic do ł;I;iiawiajaculo lit po/nic] tui, do koiici (Inst.
w kioryni nplywi poloni Itulunu skiaduna olcr /.amawiiljilcy udzieli w/insulin niezwinezlue. jednak
lic
póznie niż na 2 dni przed tplyweiii lermiliu skl;ulania olćr. Jeżeli wninsek o wyiaśniulie Iresci SIWY.
wplya:e po uplywie terminu. o którym mowa powyzej. lub dotyczy udzielonych wyizisnieii. Zirnawiajacy
iioże udzulic wYlihIflOli ilbit P0705tIn”c wnioSek bez rozpoznania.
iiiiiwi11lcy ZllliCul \y)”Ja%lneluii na
Lwnic iuwrnetonta ni kh”re udosteniiioiio 51 W /
I”rzcul Itizenic lel”liiiiItl skridinia oicri 111Ł wplywa na be,, lermi,u sk „danit \yiiiOsku o kiór””iii iiiowa W
iozdz VII. (t IHI]1t4%/Ci SIWY..
W Pl zypadku rozbiuznosci pomicdzy 1w1cia nin cIszej SIWY., a Iresu ii udzielonych odpowiedzo jako
obowi iztit wIn tlczy pr/y IŁ ikc hlfl I/ iwon
cc,,,o 110/nt zL osici idtztnit / mi LWI 4 LLL,,0
7iniawajacy nie pi;ewidu1e zwolutia zebnindu \kykonanców.
Osobami uprawiuoiiymi przez Zti11iwiajacte.o (10 lol”ozwi1ieant sicz Wykoiiiwcaiiui s
— Mił:orziti I”iuilrow,ka M ichnI Kulikowski
Jezeli

Wy ni;, :I ni:, dol\cz;1 cc wa tliii ni.

W
IX.

niuiejs;ym poslcpowitiuiil Zaniuwiajacy

ile \%yIi1iILL wniesienil

watliIim

Termin zwiaz;Ini:I ofertą.

I .

Wykoitaw ca bedzic /W a/linY I cr11 pr/LI (ikres 30 tliii. Bicz le:in nit JWW?4Iiil Ol ciii rnzi1uiczyii się wlał
Z upłYW Ciii tcflninti skimdaitit tiku 1 (art. 8 S ut. 5 uliwy I”Zi „).

2.

Wykonawca rnozc prztdluyyc lcrmin zwiazania okna, na czas niezbędny do zawarcia witnwy
saiiiodzielnie lub na wniosek Zamawialiweso. Z tym, że Zaniawiajacy iiiiizc tylko i”az co Ilailillilej iia3 dni
przed upływem tci”iinnu Lwia/aRii okrta, zwrocie sic do Wykonawców o wyrażenie zĘody na przcdluztmii
e
tetio terninu O 0/liaczoiW okres nie dłiizszy

3.
4.

ednak niż 60 dw.
( )diuowa wyrażenia ziody na przedużen le teraisiti /wia/ania otella ilu powodu le utraty wid iuii.
l”nzcdlti?cnic terminu zwiazuna okroi esi dopuszczalne Lylko z jcdnoczesnyiti przcdlu7cnicn ukresu:
wiziltIzci wadiuiii 111)0. cieli nie jest li) lilozliwie. z wnicsienluiiu noweuo wadium
na pnzedlużiuty okres
zwiazania oferta. Jezeli przedłużenie terminu zwiazania okna dokonywane jest po wyborze OlChY
najkorzystniejszej, ohowia”ek
Wniesienia
iiweto widitiiii lub jego przedlużciiia tloiyci.y jedynie
Wykonawcy, któree.ti ofert: zostali wybrana jako najkorzysuiicjsza

5

in %j)I)N(Il)ii przyI)I0wynnhii;t oler).
( )lcria iiitii JaWCiZiC ii;isleptijace ii.\Yla(lczei1ui I llOktililelitY
iyypeliiiony (oiiiiiilarz ()fer(0%yy spOIza(lzOny Z iyykoizyLaiiieiii IV/Oli! SLiilO\YUIce!() Zal9cziiik III
I do SI\k”K, za\yiLnhiacy IV 5/cZeÓlilt).cL \y%kilZailiC (II rt)\I;lneuo przedmiotu ł.,tliiO\ViCflUi. I.!c/!hJ
cclii otcrtow;r brutto. zobowi;iz,i,iie (i()iyczace termaiti ie:flizac)J zlintiwitilia, waiti,,kow plilitisci.

2i
3)
4)
.

akctt”Iqtjc iy,”ytkitli p0sL1iiti\yitii SI\k „. i \ytOrti tiaioiyy lici. i:ctrztzeii. .1 także ililorrililcit kiura
czcL zallló\yCiiia \ yoi twe:i źaiu len,! iowierzyc pod w ko,iawey
oswi,tkzen:e O pcłweiijti \y;i,inkow utlicilu w posiepo\I,i1ti — Zalaceiijk nr 2
tyiatiezeisc o braku pIh:si.lw di) tyykitic”cti,:i Zalaczoik nr 3
pLl1101110cn1C1\y0 (Ii) i”eprezeiiiowiiiia wyktiiiawey. (I li oknie skiada pełrionioeiiik
cieli wykonawca poley.a „iii zasobach lub sytuacji podiniotti
zobowiazanie pidmiotti triccleco
trzeciego

być n:,nis;liia
eclin:k:i upił iotlpt guli

2.

()zn.i iitei

polskm. li ilu/h lIC do lisia. kotii1ititcrze lub inna tniaki i cz\tel:hi
o:.olle(\ ) uno\iiz;ioiit t:o rcpie/ciitow.iiiia \\ ykoti:iuci na zc\%il:itrz

\\ jczyku
arze;

I /:ilat.unia z(ll)OiViiIZiuil IV \yyOkl)sei (IdpOis iatliipiec cellie olcity.
\\ ;irz.p;itlkti )odtisaiugi o”eri\ oiaz pt)iyaocze Il.;: 7:!” OIlilt)5ć / Olyzihilttli F.o1iii tlilkIi1ltcllić%% pze
osohe ulew) Ilieluolla IV doktiaieiteie rciesii:Icy)n\ li (cii Ltlene\ jnyai) Wykonawty, i.ilez.y di) otcniy
tlolacz) C stosowne lelui0i1i0ciiitIn IV O)kLitlille lub kopi ptiswiadczoiie iioi:irialnue.
Dokuiiieiiiy spoiz:uttzone w jczyku obcym sa skiadane wraz z I luniaezeiiieai na jen K polski.
konawca i pw zlo1yc tylko jedna oleic. 7loŹ.en ic \V icksze I wiln ołeri Spo\k oduje odrzucenie

3.

4.
5

\%siyslktlł ulen zloi”oiiycli przeł ilii)IC.t) YkOliitWct.

liesć zlożoiiej uleny miii odpowiad:t tresci 51 \k 7..
W ykon.uii Ca poii losie wszelkie ltoszly zwiazaneznnz golowailieili i ilo;.eii cm ofcrt\

6.

7.

bi każda ZiIi5ifliu iron:i oltly bila itlno:lieroI\tua kole lynii utinieram:, 1 ci,” orl;i wr,ii Z
zitlaeznikunii lwIa w trw:ily sposob ze solsi puilaczoii:u (np. zhindowaiui, zszyta uiiieinozliwiajac jej

7:ilec,i sic.

tlekoiiiplet.iuic), oraz zawreralt spis )reci.
Poprawk lub zmiany ( równiez piły użyciu korektora) w ofercie, powinny być paraló% arie whtsnorecznie
przez osobe podpisuae:i oleic.
())crlc n „le.”y zloz\ć Iv z;,uiikiuicitj kopercie, iv siedzibie Zamawiaiacego j ozn.ikoitć w
sainoistila

9.

10.

Sieć I „da\cza Ltikiisiewicz
opairzoniu fl;u:list,fl:

— Ilist\tlit

Wlokicnnictw:u. nI.

Drzeziiiska

5/15. 92—103 l_odz

ona.”.

Jrze(Jza t kacha bawełn ian:t
dnieni I 0.04.2020 r. do todz. 11:00”
z dopiskicm „.nie otwierać
adresem Wykonawcy.
dokladnym
nazwa
I
i opatrzyć
przed

Ił.

Zan,,iwiajaey infornioje.

iz zgo lnie z cnI. 8

iv

zw

z

arf. b

ust .3

uiawy

PZl” ol1riy sklatiant” w

lm cli oiw:iiem:u, z
i)oslepouanitl O Ziuiilo\Vitnie iiuhliciue sa jawne i potlleeaj;u udo..tepiiieiuu od dm
wyjaik:ein nloiniej sI:unowiaeycli I.je:iiiiite pizedsiebmorawa iv rozumieniu ustawy z dniu 16 kwątnia

200 I. N ISS. piz. 1S0 t 101:1. nil.). jt”sli
.
1993 r. O zwalczaniu HeuczciWc! koaktueucji (l)z.
jutem one hyc udostepni.imic I ediioczcsiuie
tiie
ZC
Wykoii:twea w lerinnuc skladiini,i
twic.
przedsiehiors
tiijcimmmnce
stinowia
wykazal, ił. z:islly,eżorme inlbrm:iujc
Zanl;Lwzat)lcy zaleci, aby inlbrmacje zastrzezone, Jako Ijemiuca przetlsilJorsiwt byly przez Wykuiimtwcc
ilu/one W oddzieliwi newnetrz.mmcj kopcicie z oznakowaniem _„tajeninica przetlsebcmrsiwa””, bib spicIe
(zszyte) otidzieirtie iii] pozostalyulu, jawnych eleinentow olcriy. Iśrak cdnoznaczuego wskazini. które
immt.irtutcje stciowiii ttJCiflIiict pmzeuIscbiol.r\4”,t ozna(!ae Iit”die, że wszelkie oswsidczcnit i
zaswiadezcnia sk ladanc w truke te nmicjs!ceo poicpowanca szl ztWIle bez zZISl!7e/eIi.
Zatrzezenic i:utdrm:ieii. które nie sianowit tajemnicy przudsiebmorslwa w rozululieniu uiiwy O zwalcizumitli
kii bc,skt,teczie j .kutkowac hedzje zgodnie uchwala 5””
netle/elwel konkurenc1: bed,:e rklow,mnc.
odtajnieniem.
(ZI”
cli
74/05)
20 października 2005 (syemi. III
Zaniawizijicy iniórmu je, że w przypadku li iedy wykonawca otuym:t od niego wezwanie w trybie ar. 90
ustawy I”ZP, :t „łozone przez niceo wyjainieiiia i/lub dowody stanowić bcd:t tajemnice przedsiębiorstwa w
ro,unulemliu ustawy (I zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie pn,yslugiwalo prawo
.

oteri

12.

I

h

z

zastrzcyi.

z

I4

6

z

źnir/zciii:i ich
jako ajciurdcii przcd\icblnrsIwi. rzethinitnowcj.tslrLe
zln,c J. fll;LWa)icy unia Vi
kLIiccznc \YYl,ICL1I1C \yy itiacj J kiedy WykO
!iitVtil uprtic7 SiiiiIe.rt) ZlSLIi.CŹC!i 3. jetliiticzt”iiie wyk,tc
. i.
(Ial]i. iiiioiliiiic;c sialiOwlil tajcirlilice ))I7edS
iebJOrsiWi.

I

.

Wykonawca nuoze wprowadzic

ZIILULny. poprawki, i,iodytikicje
I nzrpeliiienia do zlozonci oieriy pod
„.i11113\VIUJiICY olrzyiiiil pisellilte zI\%iIiloiUiC
llic ii l%plu\%iidzciiILI ariii:un przed ncrnnunelnt
„kladania ulen. i”owiiilOnllienie O wprowiidzeniLl znhi;iI
l niLisi być zlozonie w takich siiniiych zasad,
jak
skkidrinii, oieiia tj.
kopcrcc ()(Il1\VICihl1ILl ()/rl.lko%y.illci itanisciu ..ZMIANA””.
koperty (17.11 Ci Ile
..ZN1I;\NA” zstani oI\yarlt przy o(\yluIlIiiLi oicit
\Vykonla\ycy. kiory wprowadzi

w31uilkiclli, że

niiaiiy
po
si\yierdzeitiu poprialtosci procedury dokonyw;iniia zmrun
, zosiaitą dolaczone do oiurty.
Ib. Wykonawca na prawo przed LlphyWenli terinuitu skhdan
ti:i okn wycokic SIL 7 posiLpowaiiiL noprzcz
zlożeitie pisciiuieo j”owiidoiiticitri, wedltiz tych siiniiyc
h ziid jak wprowidz:iiiiczni”iiii po1triwek
it.ipiuni „a kopcicie „,WY( UłANI!
Kopen)” oznakowane w (cn sposub iteda otwierane w
pIerwzci
koltjiiitsci po pot\YierdzeiIitn )0i)r;\Yiltą pustcpo\yanli
i WykotlilwuN” Oflh! iodiio ci ze zlożoityjttr
iiicrtanui. Koperty oleił wycoiywiniycIt nie hetki
terane.
17. I)o pyzchiczcnii.i lt;i l”I.IN wiirri)sci \ySk;izJliltJ
W dokiiiltciiLiclt zIOzOiiyChl rui putwicrdzcntc spehillunia
wiiinnkow udź,alti w postcpt)wiilirtI. wyrażo
nej w tytluitchi innych niż „IN. Zaniaw
uijic trzjmie srediii
kurs publikowany przeł Narodowy Hauk Polski z Jutu WSZC/.CUL
posłcpowuIua.
I $. Gierta, kiórej irese lic betlzre odpowiuidic trtci IWZ,
z zislr!ezenierit ari. $7 Lisi. 2 pkt 3 ustawy PLP
zt)si:riiic tidIJtICOilul (utul 8”) ust
I tki 2 ustawy „71”) Wztlkie iiiCjii%lIO5Li tihiekcjii dORC
JJlce iresci
zułliow w i\\ Z nileży indu \yyiuhnic V !:iiutW
riuic\Itl ur/ell teiiutnricitt sk d;uniu, oleił w Iryltre
przityclz;anyiu \y rozd;ide \ II itiniic1szcj 8I\\.”.
l”rzepi.sy tistuu\yy „Li” nie przewiloji nicuoc
tacji
\:rulku\y udzieleniu ZIilil_i\YICi
.„.

tiui, W tym

Xl.
I.

Zapisow projt:kiii untuowy, po telituilie otwancia ojca.

\litjsre i Iirtnin skłuid;uiiini i otwiurci;i ofert.
zjniw w siedzibie Zani wi:ujulcc o: Sieć Iś;iduwcz:i Ląiltas
jcwjcz Iiisti lut Wlókienuiclw:i
ni. ilrzczińskn 5/15, 92—IW Lótlź, sekretariat I pii,lio, \ itirruin
ie do dnia 10.04.2029 r. godz. 10:09.
I)etydujuice zui:iczcn[e tIlit tnCCn]y zuuchtowuuniniu ernurlu
skladunia ofert inut data riodzrtut wplywu otcrty do
Zuuru:uwiaiuucceo, i liC data jej wy-ił;uuit,i „rzesylka pocziowur czy kuricrk
ir.
l)krt,i złożona po iertttiuuic wskazanym w noz.dz. Xi. I
niniejsze! SIWZ zosiuliłic zwrocona.
( )hyaicie olćrt nuistiipi W sictiz ib kr Z;uti:twiuij:iceeo 4V (hILLU
1(1.04.202(1 r. O godzInie II.<)<)
()lrle należy

—

2.

3
4.
5.
6.

-

7.

( )t \YIIIy i

ti ttr(

J (St jaWne.
I”odezas olwuLrcia okn Zarnawiiujuucy ode!.) ta untórn
iuicje, o ktorych iliowa W art. 86 list. 1 ustawy „7”.
N ietwloeiiye
po
otwarci Li
ol cr1
2ulmuiwuajuicy

}rlrp: rtwwrw
uu)
Ii)
c)
XII.
I.

2.

3.
4.

5.

IiJz.lr:.aelćrŁui!ikezac
inibruiiwje dotc,.tce:
kwoty. jaką zailuierza pii.trzlldCł.yC 113 StufliLIIsOWuuIiiC ZuilnowielirĘ
turnii oraz ;tdreów wykiini;iwuow. którzy zIOZyII oleny w lennitu
c:
cenw. (ełnuinu wykonania zuilnowieuuli, okresu .w:iruuncji I wurun
kow
itl.;

Opis SildusOl) Ii obliczania

VIIi” ItsCi

nut

siroile

piatności zlwai1yciu t titelieht.

ceny.

Wykonawca okiesla teuic leuli/auju /InhtJWieIiiuL 11t111r/cz
wskutVuunlie W
I ormtilariii oturtowynii
spiii,rdzonynt wir wzoru iuiit wiuicceo Z;ułaczniki nr
I do SIWZ laczac ceny okrtowci liuuttti za
icalizuicje przeduluoLu ziiitówrcniui.
nie/nut cena ofertowa brutto musi uw”elcdniać ws” kie
koszty zwmuiżlite / re,thi;uut ja
z,iiiuiiwienlui Yr.Zo(Illl( Z O1iIScitt pizedir
uiolu łanlluwJeiIiui oraz. w,orclnl umowy okrcsltiiuyniu W nuunm
czcJ
SIWZ.
Centy misia być: podane i wyliczone w zutokruie hen iti do
tlwóch lIC(SU po przec nku (nisadui ziokrirz kilki
polni/cI S liullezy koncowku poiliinuic. powyzj równe 5 nuulezy „uiokr
uielie w gurt).
(cna t,ierły winna być wyuczona w zlnlyeli polskich (PLN)
Jcżeli centa zostanie podania w a1ucic obcej itu
/uinuutwiuijacy w celti Oceny złożonej oleiły dokoit
ni icj priclitieiuiui ta PLN wedle
kursu NHl” na
d”icn otwarcia oteni.
Jezeli w p(nsiepd>waitin zlozt,nui bcd,ie oterta, której wybt,r prowad
z.ilhy do powsiania U zuuruuulwiajaeego
ttbowiaikti poduitkowego zirothitic z pnzcpisutnlni O podatk
u od ttlwirow i usfug. zaniawiuijiicy w celu oceny
takne i”I-rty doliczy do przedsiawnotiel W lici ceny
podatek tid iowar(IW I Ilsitig. który imałby olittw,i,ck
rozliczyć ziwdnic Z tymi przepisani. W iuikniui przypa
dku Wykonawcu”. skinidajac olcric. jest „obligo
wany

7

zic (ki pousI ii;i (I z_iiuĆ\yiaj;icc:”o
poiiloriiiuyau /iiil;\yi;ii;ce :0, /C yi(i e_ai (i(crł\ liedzie 1niuld
piowailz ć do .ie;o
obowiaz!ii pod;iłkowc::o. w:.k: ziicie iii/Wc (ridtaj) lowirii kitrycb dostuwi bcdz_;e
powsI;iiiiii, oraz Wsk;t/t4ac cli w;irto bez kwoty podatku.
XIII.
1%iI

ał pra wyborze oferty, unii i piulaiiieii
Opis kryteriów, którymi tutl;iwiii]acy będzie sic kierow
tych hr3 Itriól% i sposobu oceny ofert.

„a oicrtc i)?ktirży_I!litisz! ztistanic
w kryieri ich:
(ciut

—

(i/runa tdcri.i

/iWiCIili;iUi

iuikorzystiuruiszy
60
10

(CŁ)—

Wiriuuki pIał iuoci (Cfl)—

—

bilans ptiiikłów

C )pi- krytcriiey oleny uleny.
u.
I )o k;tzde.o z kryteriów zost;ila przypisufli \yii:iL ohreslon:i udziiuleiru pIoccntowyil
czym kizde kryieriuiii
pr/V
krytei
bul,
dapcc
oierty
uiowia
1K;ll1l;i\yiajac) bedzic oeeiui;il cleiiiciuły
l;a
fltl,lk((uW.
przyziu;uua;„;rs;tdy
podane
opoiIizc1
ue
op;Irtel
podleriac hedzie ocenie ptiiikto
kes ier;i.
(./:óluii ilcella (311115 iidiie stulili piuiiktou tjzysk;iuuyn /:1 pt .zczccoIllc

2.

K C1.± C1,
S pOsó b i krcIe ula cetn
(„cna

A.

—

c

69%

wszystkich Iornuiilaizy otcrtowycli

Zauiu;i\yi;ljacy ze
cny li;id.nucj iiłeiiy.

I1uitkt:iLia za cene uleny- tust;ilaui_i e-i u sposob

pr/yliie \yrtntoc n;;jiuzsz;t

Cl NY olery

jako c. dn

ulbstcilnj!cy:

(fl
-

sIGO plus 60%

„dzie:
—

uu;iiluiższi cena
cel i;i o k-rt y biudaitej

—

—

-posoh:
B. W”arunki płatttoci C,. —40 % buda ptinktou;tiie W li;istcauj;icy
aktory
zaplar;i w terinillie 4. diii nd daty wystawieni;i
zapłata w łermiite lh —44 dni od dary wystawiciiirt kiktury
zaolala w lerniinie 30 3.9 diii od d;uiy wysl;iwiciiia i;ukiuiy

100 pkt
60 pkt
Upki

—

—

(Itu”koIIzIlteU

C1

3.
4.

=

t!

cifcicic flh”L/pQ/iJ(

A(illilcIlIć! !tIJllHlj)/(l/II(Lt(l l?/l)(

c/lit (Z llh”/”ltcL/Cl/

t?fl.,633

(li;,;

i Ioć punktów x 40%

z iiokI;utliuohcr;i (10 dwoch
Punktacja pr/y/ii;iw;ilt;i olchom W poszczesóhitych kryieriacli liedzic liczona
olen.
niujst.i
st
jkoni3
na
wyznaczy
puoktow
In IUpC po puce inkti. \aj wy/-J.i IIUZIXL
iad;iu Indzie ws”ysik.ni
!anl;iwi;ij;icy inizicit z;in:owruoia Wykotu;tn”cy, kiurcL”o olunl;i odpon
jako i;ijkorzystnrcjsz;t w oparciu
(XeliioIii
zostanie
przedst;iwionyin W Llst;iwIc I/P. uraz W SIWL i
°

5.

podane kryteria w 3-borti.

/C W /L! ledr ni to, Je ew e lub wiecuj
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY;
Oswiadczam, że spełn:am warunki udziału w postepowaniu określone przez zamawiająceg
o
w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
(rnIcowosc),

dnia

r.

(podj Iii)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓ
W:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
, określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1.2) Specyf
ikacj Istotnych
Warunków
Zamówienia
polegam
na
zasobach
nastepującego/ych
podmiotu/ew

w następującym zakresie(wsb niac podmiot okreshc odpowiedni

(mit”scowoL-),

dnia

krn:-: dl: wsJ ;zzaneqo podmiotu).

r.

(„podpis)

13

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczarn, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informac;L

ffliŁJ:cowo:;$),

dni-

r.

(podp;;)

14

Lil;icznik nr 3 do siw”: Ii LI—136—03,10

picci(ka iriny

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.

Oświadczam,

nie

że

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

dnia

(fflieJ:cowos:),

r.

(podpis)

Oświadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art
ustawy Pzp (podać majaca zastosowanie podstawo wykiuczunit spośnid wymienionych w
wŁ 24 wf. I pkt 13-14. Ib-20 ustawy

na

podstawie

art.

24

ust.

(miuj cooosi:),

Jednocześnie oświadczam, że w zwiazku z ww. okolicznościa.
8 ustawy Pzp podjąłem nastepujace środki naprawcze:

dnia

E

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oswiadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuje się w nininjszym postępowaniu, tj:
podć pĆiii nazn ft

rw.

ade

tak,€ w zw”:ioH: od podmiotu NJp/PUtH KRS”CE, 2GJ

.

nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY
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NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

ze

w

stosunku

do

nastepującego/ych

podmiotu/tów,

podwykonawcą/ami
p(ni ncwu/firmę, nctnt,

będącego/ych
podć

i

litu w zl/uznuci od podmiotu: NIP/PLSLL. KRS/C000),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(l-jcow.

j,

r.

dnia

(pucipu;)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach
i

zgodne

z

prawdą

oraz zostały

przedstawione z

pełną świadomością

wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mie.j:uwo:;c:).
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dna

(padpi”)
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