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Zamawiający: 
Szkoła Policji w Katowicach 

40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego 276 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Dostawa ciągnika rolniczego do Szkoły Policji w Katowicach ” 

 
14/ZP/2017 

 

OŚWIADCZENIE 
składane do postępowania w trybie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 
(w przypadku konsorcjum należy podać dane dotyczące lidera konsorcjum oraz członka/członków konsorcjum) 
 

firma ………………………………………………... 
siedziba ……………………………………..………. 
adres pocztowy do kontaktów …………………………………………………………….…….. 
numer NIP, w przypadku jego braku numer REGON ………………………………….……….. 
e-mail/fax …………………..………………. 
telefon kontaktowy ……………….………………….. 
 

oraz ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa ciągnika rolniczego do Szkoły Policji  

w Katowicach” – 14/ZP/2017  
 

1. nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

2. spełniam warunki (zdolności technicznej lub zawodowej) udziału w postępowaniu 
 

 

        …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...………………….., w następującym 

zakresie: …………………………………………………………………... / nie polegam na zasobach innego podmiotu/ów.* 
 

 

        …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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 
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o udzielenie zamówienia.  
 

 

        …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam w całości nakładem własnym/przy udziale 

podwykonawcy/ców, któremu/ym zamierzam powierzyć następujący zakres**): 

- ..................................................................................................................................................................... 

- ..................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że w stosunku do wyżej wymienionego podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiIDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
 

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

 

        …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
 

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

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

        …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
 

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. 
 

        …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
* niepotrzebne skreślić 
** niepotrzebne skreślić  
Uwaga: w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców 


