
                                                                                                           Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
składane na podstawie art. 22ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  
 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:, „Remont pokoi hotelowych 

w bud E  Ośrodka Rehabilitacyjno-  Wypoczynkoweg „SYRENA’’ w Mielnie ul. Piastów 

10”  prowadzonego przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA” w Mielnie ul. 
Piastów 10, oświadczam, co następuje: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 
………..………..….……., dnia ………….….……. r. 

(miejscowość) 
        

………………………………………… 
                        (podpis) 
 
 
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, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
..…………………………….…………………………………………………...………………

……..,w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

             (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
………..………..….……., dnia ………….….……. r. 
                (miejscowość) 

      ……………………………………… 
                                                                                                                                                (podpis) 

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. 
 
………..………..….……., dnia ………….….……. r.               ……………………………. 
         (miejscowość)                                                                                                               (podpis) 



 
Załącznik nr 3 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane    
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pokoi hotelowych 

w bud E  Ośrodka Rehabilitacyjno-  Wypoczynkowego  „SYRENA’’ w Mielnie ul. Piastów 

10” prowadzonego przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA” w Mielnie ul. 
Piastów 10, oświadczam, co następuje: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 
 

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

(miejscowość) 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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 – jeśli dotyczy). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (jeśli dotyczy):  

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

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

(miejscowość) 
       ………………………………………… 

 
(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                         Załącznik nr 4 

 

 

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 o udzielenie zamówienia. 

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

(miejscowość) 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

(miejscowość) 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 

 

 

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. 

 

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

(miejscowość) 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 
 



 
 

Załącznik nr 5 

 
Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 
Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a w przypadku gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
 

Przedmiot 
zamówienia 

(nazwa, rodzaj 
zamówienia         

 i miejsce 
wykonania) 

Nazwa 
Zamawiającego  

Data  wykonania 
zamówienia 

 
Podmiot,  
na rzecz 

którego roboty 
budowlane 

zostały 
wykonane 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

 
 
 

    

  
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
Do wykazanych robót należy dołączyć dowody określające, że roboty te zostały wykonane  
należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
 

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

(miejscowość) 
      ………………………………………… 

 
 

                                                                                                                     (podpis) 



 

Załącznik nr 6 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

imię i nazwisko 

 
Kwalifikacje 
zawodowe/ 
Uprawnienia 

 

Zakres wykonywanych 
czynności przy 
wykonywaniu 
zamówienia 

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania 

osobą1  

   
 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  
      
      
      
      
 
 
 

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

(miejscowość) 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Należy wskazać rodzaj umowy np. umowa o pracę, zlecenie, o dzieło itp. 



Załącznik nr 7 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Złożone na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) 
 
Ja 
………………………………………………………………………………………………
… 
                                   (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 
 
reprezentując 
……………………………………………………………………………………… 
                                                    (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
1. oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych* 

2. oświadczam, że powiązania z wykonawcą*:  

…………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)  

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

W załączeniu przedstawiam dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.* 

 
 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze 
składaniem fałszywych oświadczeń. 

 
 

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

(miejscowość) 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


