
 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 

......................................                                 
  (pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: ZS/9/U/21 

OŚWIADCZENIE 

o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Spółkę Komunalną 

Żukowo sp. z o.o. pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczące rozbudowy 

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leźno oświadczam, co następuje: 

 

A. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że: *) 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 15 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) Regulaminu 

lub 

że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

Regulaminu (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2-3, 5-9 lub  

§ 15 ust. 2 pkt 1 Regulaminu). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

§ 15 ust. 5 Regulaminu podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………… 

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

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

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamówieniu. 

lub 

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu  
o zamówieniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby. (dotyczy podmiotu 

trzeciego udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby) 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

........………………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania podmiotu  
składającego oświadczenie)               

*) Niepotrzebne wykreślić 

 

B. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………, 

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

                                     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                                                                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 



 

 

C. 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), dnia ………….……. r.  

           

........………………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania podmiotu  
składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Zgodnie z Działem VII pkt 1 ppkt 1) Ogłoszenia o zamówieniu, niniejsze oświadczenie odrębnie składają: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – w tym przypadku wypełniają oświadczenie we 
wszystkich sekcjach, 

2) Podmiot trzeci udostępniający Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu – w tym przypadku podmiot ten wypełnia oświadczenie jedynie w zakresie 
Sekcji A i C. 

 

 

 

 

 

 

 


