Zapytanie ofertowe „Przyroda Górnego Śląska”

L. dz.: 122/2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego
Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca:
(imię i nazwisko wykonawcy/pełnomocnika lub nazwa wykonawcy)

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Adres wykonawcy:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest realizacja poligraficzna biuletynu „Przyroda Górnego Śląska”
oświadczam/-my, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 53), zwanej dalej „ustawą”, a tym samym nie podlegam wykluczeniu z
udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

….................……………, dnia…........……..2015 r.

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

(Miejscowość)

...................................................................
...................................................................
...................................................................
/Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) w
dokumencie uprawniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadającej(-ych)
pełnomocnictwo(-a). (Zalecany czytelny podpis(-y)
lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i
nazwiskiem)/*.

(*) uwagi Zamawiającego
UWAGA:
W przypadku gdy Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych wówczas przedstawiają oni Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo upoważniające do
reprezentowania wykonawcy lub wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność przez te podmioty**.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych wówczas przedstawia on Zamawiającemu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty**.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych musi wypełnić każdy wykonawca z osobna.
** Dotyczy tylko wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

