
                                                                                                               Załącznik nr 3 do SWZ 

 

ZP 1/11/2021 Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Polance Wielkiej w 2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ  

SPEŁANIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na podst. art. 275 

pkt. 1ustawy PZP Dz. U. z 2021  na:  Dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. prowadzonym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Polance Wielkiej ul. Długa 14 32-607 Polanka Wielka 

 

WYKONAWCA: 
(lub podmiotu udostępniającego zasoby lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) 

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

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................................. 

reprezentowany przez:  ……………………………………………………………..………………………..….. 

 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,  

co następuje: 

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawcy: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 

ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 108 ust. 1 pkt ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-h lub pkt 2-6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,  

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: .................................................................................................. .................................................. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt. ………. ustawy Pzp 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................................. 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w SWZ dla przedmiotowego postępowania. 

 

Oświadczam, że w celu spełniania warunków udziału postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego w SWZ powołuję się na zasoby następującego podmiotu: 

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

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

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

w zakresie warunku dotyczącego: …………………………………………………………………..…………. 
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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 i data)                                                     (podpis wykonawcy/osoby upoważnionej przez 

                                                                                                                              Wykonawcę) 

 

 

  

 

Uwaga ! 

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 


