Załącznik nr 3 do SWZ
Wykonawca:
y

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288 ze zm.). (dalej jako:
ustawa Pzp),
Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: ,,Sukcesywną dostawę oleju opałowego
lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach” w okresie od 01.07.2022 r. do
30.09.2022 r.
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych .
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 4 ustawy Pzp.)
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………..………
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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.
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej,
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestracyjnych,
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ sporządzonej na
w/w postępowanie.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez
Zamawiającego
w…………………………………………………..
(wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..………………………………………………………………………………………………….
w następującym zakresie: ………………….……………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wykonawca informuje, na podstawie art. 274 ust.4 ustawy Pzp, iż podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych tj.
……………………………………………………………………………………………………….
(należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający może samodzielnie pobrać dokument)

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie
dokumentu w formacie PDF

