
Załącznik nr 3
                do Ogłoszenia MZGK/SZK/AR/7021/P-01/2019

     ......................................
       (pieczęć Wykonawcy)

     Znak postępowania:  MZGK/SZK/AR/7021/P-01/2019

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

do oferty na: 

Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 
(siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1  

w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku.

Lp.  Nazwa Wykonawcy (firma): Adres Wykonawcy:
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
*
  

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

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 
(siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1

w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku.

1. Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez 
Zamawiającego w pkt. IV Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi

         ……………………………………                        …………………………………….
                   (miejscowość, data)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

           przedstawiciela Wykonawcy

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
określonych  przez  Zamawiającego  w  w  pkt.  IV Ogłoszenia  o  zamówieniu  na 
usługi  społeczne i  inne szczególne  usługi,  polegam na zasobach następujących 
podmiotów:

1) …..............................................................................................................................

        w zakresie: …..................….....................................................................................      
2) …..............................................................................................................................

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

            3) …..............................................................................................................................
                w zakresie: …..................….....................................................................................

      ……………………………………                        …………………………………….
                   (miejscowość, data)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

           przedstawiciela Wykonawcy

3. 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)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

      przedstawiciela Wykonawcy

* Uwaga! - Wykonawca wypełnia tylko ten zakres oświadczenia, który go dotyczy. W przeciwnym 
przypadku należy pozostawić część niewypełnioną lub przekreślić.
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
*
  

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 
(siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1  

w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku.

1a. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych

         ……………………………………                        …………………………………….
                   (miejscowość, data)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

           przedstawiciela Wykonawcy

1b. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie:

      - art. …............ ustawy Prawo zamówień publicznych
- art. …............ ustawy Prawo zamówień publicznych

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 
13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

      ……………………………………                        …………………………………….
                   (miejscowość, data)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

           przedstawiciela Wykonawcy

* Uwaga! - Wykonawca wypełnia tylko ten zakres oświadczenia, który go dotyczy. W przeciwnym 
przypadku należy pozostawić część niewypełnioną lub przekreślić.
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2.  Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.:

1) …..............................................................................................................................

2) …..............................................................................................................................
3) …..............................................................................................................................
    (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu PESEL/NIP, CEiDG/KRS)

nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania

      ……………………………………                         …………………………………….
              (miejscowość, data)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

      przedstawiciela Wykonawcy

3.  Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami:
1) …..............................................................................................................................

2) …..............................................................................................................................
3) …..............................................................................................................................
    (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu PESEL/NIP, CEiDG/KRS)

nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania

          …............…………………                         …………………………………….
              (miejscowość, data)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

      przedstawiciela Wykonawcy

4.  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)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

      przedstawiciela Wykonawcy

*    Uwaga! - Wykonawca wypełnia tylko ten zakres oświadczenia, który go dotyczy. W przeciwnym 
przypadku należy pozostawić część niewypełnioną lub przekreślić.
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