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Nr sprawy : 2/ZP/2021                                                                         Zamawiający : 

Załącznik nr 3 a                                                                                                                                                                                                

Ośrodek Rehabilitacyjno – 

Wypoczynkowy „SYRENA’’ 

 76-032 Mielno ul. Piastów 10  

 

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

                                                  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

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

                                  DOTYCZĄCE  PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

      Oświadczenia dotyczące wykonawcy:  

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

ust. 1 Pzp. 

2. Oświadczam ,  że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 

ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

 

 

 

 

 

………….(miejscowość),  dnia ……… r. 

 

 

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

                                                                                                                                                       

                                                                                                       (własnoręczny podpis) 
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Oświadczam, że podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż podlegam wykluczeniu na podstawie w 

art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp , z ww. okolicznością na podstawie 

art. 110 ust 2 Pzp podjąłem/am następujące  środki naprawcze  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…….. 
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 

1 pkt 1, 2, 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki oraz podać dowody, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności) 

 

 

……………….(miejscowość),  dnia ……… r. 

 

…………..…………………………… 
                                                                                                                                  (własnoręczny podpis) 

 

 

 

 * WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU 

(UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY), PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 108 UST. 1 Pzp. 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, na których zasoby wykonawca 

powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 UST. 1 Pzp. 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

……….(miejscowość),, dnia ……… r. 

 

 

……..…………………………… 

                                                                                              (własnoręczny podpis) 

 

 

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. 

  

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

         ……………………………………… 

                                                                                        (własnoręczny podpis) 


