
Oznaczenie sprawy: ZP.271.1.2022  
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu 

Załącznik nr 2 do SWZ 
 

1 

*niepotrzebne skreślić. 

 

Wykonawca/ Podmiot udostępniający zasoby: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy / Podmiotu udostępniającego zasoby *niepotrzebne skreślić. 

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

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawa Pzp”), 

 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

ORAZ  

SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dachu wraz 

ze zmianą użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku 

dużego internatu- Etap II”, prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 

Jaworzu, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 

 

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

ustawy Pzp. 

 
Uwaga – wypełnić poniższe oświadczenie tylko w przypadku, kiedy w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 

z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

  

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

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

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

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

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

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

.…...........………………………………………………………………………………………………... 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu; 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY 
osób upoważnionych do podpisywania 

dokumentów przetargowych 
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z 

KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwa) 

 
PODPISANO PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO 
........................................................................................................ 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, 

za poświadczenie nieprawdy. 

 

*W przypadku składania oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby, 

oświadczenie o powyższej treści będzie potwierdzało spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje ich spełnianie w postępowaniu lub w zakresie jakim wykonawca powołuje się 

na zasoby podmiotu trzeciego.  

 

 


