
ZP1/02/2019 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 13 

im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim  w 2019 r. 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  prowadzonym  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na

Sukcesywna  dostawa  artykułów  żywnościowych  dla  Szkoły  Podstawowej  nr  13  im.  Trybunału

Koronnego  w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 r.  , ja niżej podpisany:

działając w imieniu i na rzecz 

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

…. (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez

podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej

lub członków konsorcjum)

oświadczam, że:

1)  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu,  określone  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, Rozdział V.

2)  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

3) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ,(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

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

dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986),  /wskazać

okoliczność poprzez podanie podstawy wykluczenia z wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20

lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie

art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki  naprawcze:

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

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

…………………...........……………………………………………………………………………*

6)  w  stosunku  do  podmiotu   na  którego  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

… /wskazać firmę i adres podmiotu trzeciego/ nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia,*

7)  w  stosunku  do  podwykonawcy, tj.: ……………………………………………………………

/wskazać  firmę  i  adres  podwykonawcy/  nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o

udzielenie zamówienia.*

8) 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.

… dnia … … …r.      

………………………………

…………………………
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(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić


