
 
Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 2 

ul. Sitkowskiego 3 

21-300 Radzyń Podlaski 

Wykonawca: 

              

              

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Reprezentowany przez: 

              

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA1 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa żywności do 

stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 

w Radzyniu Podlaskim”: 

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

ustawy Pzp. 

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

podstawie art.   2  ustawy Pzp (Wykonawca podaje 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: 

             

              

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomości konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym 

                                                           
1 UWAGA! Odrębne oświadczenia składa Wykonawca oraz każdy w Wykonawców występujących wspólnie w 
postępowaniu 
2 Wykonawca wypełnia jeżeli ma zastosowanie albo wykreśla jeżeli nie ma zastosowania 



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 

PODMIOT W IMIENIU KTÓREGO SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE3 

              

              

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Reprezentowany przez: 

              

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa żywności do 

stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 

w Radzyniu Podlaskim” oświadczam, że: 

 

1. Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ. 

 

2. Oświadczam, że Wykonawca, w imieniu którego składane jest oświadczenie, w celu 

wykazania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotu/ów 

w zakresie warunku  

              

Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca: 

             

              

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym 

 

                                                           
3 UWAGA! Odrębne oświadczenia składa Wykonawca oraz każdy w Wykonawców występujących wspólnie w 
postępowaniu 


