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OŚWIADCZENIE 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Działając w imieniu: 

nazwa (firma) Wykonawcy1  

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

adres Wykonawcy:  

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

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

Zakup i dostawa mobilnego skanera 3D na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne 

Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu” 

oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.), 

b) 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: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) OŚWIADCZENIE 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. 

d) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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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. 

 

e) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału w 

postępowaniu,  opisane  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

 

f) INFORMACJA O POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Jednocześnie oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję2: 

polega na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

nazwa (firma) podmiotu3:  

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

adres podmiotu:  

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

zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na 

zdolnościach podmiotu trzeciego:  

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

g) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM: 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję zamierza powierzyć następującym 

podwykonawcom następujące części zamówienia: 

nazwa (firma) podwykonawcy4: 
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............................................................................................................................................ ..... 

adres podwykonawcy:  

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

zakres prac:  

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

h) 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     (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę)  

 

                                                    

 


