SP36/340/01/2020
Załącznik nr 2 do ogłoszenia

pieczęć wykonawcy
Oświadczenie
Przystępując do postępowania prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) pn. „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie
zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach w okresie
od 03.09.2020r. do 24.06.2021r.” prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Narodów Zjednoczonej
Europy w Tychach oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-22 i ust. 5 ustawy Pzp przewidzianych przez zamawiającego w punkcie 5.1.1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz,
że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie 5.1.2 Ogłoszenia o
zamówieniu.
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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

_________________________________________________________________________
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów*
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdz. 5 ogłoszenia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
_________________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
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.
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.
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 …………………………

………………………...........................

podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
* w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, podmiot trzeci wypełnia stronę drugą

