
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy    

 

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

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

 

„ Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków  w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie” 

1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 

ustawy Pzp. 

 

 

...................................., dnia.....................             

                                                                                       

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

                                                                                    ( Czytelny podpis lub i pieczątka  i podpis wykonawcy)    

 

 

 

Oświadczam, ze 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 i art. 24 ust. 5 pkt.  1, 4, 8 ustawy Pzp oraz opis stanu faktycznego) odnośnie wskazanej 

powyżej przesłanki: 

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

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w  okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze  

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

 

...................................., dnia.....................               

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

                                                                                           ( Czytelny podpis lub i pieczątka  i podpis wykonawcy) 

 

 

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z  udziału w postępowaniu 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA* 

 
Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy   ..........................................................................................................................................……… 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. : 

„ Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie 

Oświadczamy, że w stosunku do następujących podmiotów, na którego zasoby powołujemy się w niniejszym  

postępowaniu, tj: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
( podad pełną nazwę /firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu  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 i art. 24 ust. 5 pkt.  
1, 4, 8 ustawy Pzp oraz opis stanu faktycznego) odnośnie wskazanej powyżej przesłanki: 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w  okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
*wypełnid tylko wówczas gdy Wykonawca korzysta z takich zasobów 
 
 
...................................., dnia.....................             

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

                                                                                             ( Czytelny podpis lub i pieczątka  i podpis wykonawcy)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA* 

 
Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy   ..........................................................................................................................................……… 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. : 

„ Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie 

Oświadczamy, że w stosunku do następujących podmiotów, na którego zasoby powołujemy się w niniejszym  

postępowaniu, tj: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
( podad pełną nazwę /firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu  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 i art. 24 ust. 5 pkt.  
1, 4, 8 ustawy Pzp oraz opis stanu faktycznego) odnośnie wskazanej powyżej przesłanki: 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w  okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
*wypełnid tylko wówczas gdy Wykonawca korzysta z takich zasobów 
 
 
...................................., dnia.....................             

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

                                                                                             ( Czytelny podpis lub i pieczątka  i podpis wykonawcy)    

 

 

 

 


