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7asir/,eżeniu( i ijuiko tajemnica pn!edschorsi\ya. Pnzednuounye Juisinłe/,enie ZuinhuLWiajuie\ iiiiia łut skuteczne
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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:
Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
(m +jcuwożć),

r.

dnia

((iOdDr)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, ze w celu wykazania spe1niania warunków udziału w postepowaniu, określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1 .2) Specyfikacji Istotnych
Warunków

Zamówienia

polegam

na

zasobach

nastepującego/ych

w następującym zakresie
(wskiz,w porlniioi i oka:sli odpowi”nlnt zika, dla wk.raric:;o podmiotu,).

(mijsuowoi;), dnia

r.

(podpis)

13

podmiotu/ów:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu nformacji.

(mnjcowoc).

d 9[CI

r.

(JodpL)

14

u 3

Lit)

SIW/

IZZl”—236—l 5()

piccruka li riuy

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

I. Oświadczam.

nie

ze

podlegam

wykluczeniu

z

postepowania

na

podstawe

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

(m/i scowm).

r.

(J fila

podpis,)

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art

ud. 24 a4. I
na

ustawy

Pzp

(podać mica z,istc,sowmh podst?wę wykIuce ni .pysnd Lyymlun/ony 1

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolłcznośóa,
S ustawy Pzp podjałem nastepujace środki naprawcze:

pkt 13-14, 16-20 wfswy Pzj>).

podstawie

art.

24

ust.

(mhsci,wu:),

r.

dnia

(podis)

15

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOLUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w ninkjszym postępowaniu. tj:
(pod”ć peP”a

hk,”t

nazwą i//mn. .ićtw

wykluczenia

z

ty

„.dćnćod odpodm”itći NIPIPE SEL, KRSICtdJG)

nie zachodzą podstawy

postępowania o udzielenie zamówienia.

(nći”jcotyosć),

dnia

r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

ze

w

stosunku

do

następujacego/ych

podmiotu/tów,

podwykonawcą/ami:
(Jol/hi niziyrii7riJJy

dms,

bedacegotych
pod.”ć
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