Załącznik Nr 2 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy
...........................................
...........................................
...........................................
Uwaga !!! oświadczenie składane wraz z ofertą

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DZIAŁAJĄC W IMIENIU: NAZWA
(FIRMA) PODMIOTU:

Zadanie pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach charakterystyce
niskoemisyjnej –Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II.”
składając ofertę w postępowaniu na zadanie p.n. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w
Kwiatkowicach charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kwiatkowicach– etap II”, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję1:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579),
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w rozdziale IX ust 1 punkcie 1-3 SIWZ na
podstawie art. 22 ust 1, 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jednocześnie oświadczam, że podmiot, który reprezentuję2:
3) 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:..............................................................................................................................
jednocześnie oświadczam, że podmiotu na którego zdolnościach polegam w trybie art. 22a ust 1, nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579),
1

Oświadczenie składa – wraz z ofertą: − Wykonawca, − każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
zakresie warunków udziału w postępowaniu – w takim zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków) oraz − każdy podmiot, na
którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunków udziału w
postępowaniu – w takim zakresie, w którym powołuje się na jego zasobu w celu potwierdzenia spełniania tych warunków).
2
Oświadczeń wskazanych w punkcie c i d nie wypełniają podmioty, na których zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3
Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione.

4) zamierza powierzyć następującym Podwykonawcom następujące części zamówienia: nazwa
(firma) Podwykonawcy:
nazwa (firma) podmiotu4: .................................................................................................................
adres podmiotu: ................................................................................................................................

.............................................................
(miejscowość, data)

......................................................................
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

4

Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione

