
Załącznik  nr  3.1 do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dla
przetargu  na  „Zakup  i  dostawę  artykułów  spożywczych  dla  Internatu
Międzyszkolnego w Starym Sączu” (załącznik do oferty Wykonawcy) 

Załącznik Nr 3.1  do SIWZ  (Załącznik  do oferty Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w postępowaniu na pn. ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DLA INTERNATU MIĘDZYSZKOLNEGO W STARYM SĄCZU

Działając w imieniu Wykonawcy /Nazwa Wykonawcy/
....................................................
...................................................
Adres siedziby Wykonawcy
...................................................
Województwo
..................................................
Numer telefonu i faksu
...................................................
Strona internetowa / adres e-mail

ja  niżej  podpisany,  reprezentując  firmę,  której  nazwa  jest  wskazana  w  pieczątce  nagłówkowej,  jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych w imieniu reprezentowanej
przeze mnie firmy oświadczam/my, że:

1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w zaproszeniu dotyczące:

A)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z
odrębnych przepisów.

B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

C)  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  -  Oświadczam,  że  realizowałem  tego  rodzaju  zamówienia
tj. dostawy produktów spożywczych i wszystkie z należytą starannością.

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem,  świadom  odpowiedzialności
karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

                                                                            

data………..............................................................
                                                                           podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik  nr  3.2 do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dla
przetargu  na  „Zakup  i  dostawę  artykułów  spożywczych  dla  Internatu
Międzyszkolnego w Starym Sączu” (załącznik do oferty Wykonawcy) 

Zamawiający:
Powiat Nowosądecki, Kierownik zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,           
z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 600,              
faks (+48) 18 41 41 700, adres internetowy www.bip.powiat.nowy-sacz.pl;                    
e-mail powiat@nowosadecki.pl; NIP 734-26-15-932; REGON 491893300.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 
niniejszego postępowania działa Pełnomocnik Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz
regon 36598738300000
Tel/Fax 18 446 19 45
e-mail: kierownik@pcuw.pl 
adres internetowy: www.pcuw.pl
 (pełna nazwa/firma, adres)

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. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP I DOSTAWA
ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA INTERNATU MIĘDZYSZKOLNEGO W STARYM SĄCZU
prowadzonego przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu, oświadczam,

co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

ustawy Pzp.

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

…………………………………………

(podpis)
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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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  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  podlega/ją

wykluczeniu                  z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  będący/e  podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a

także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie  podlega/ą  wykluczeniu  z  postępowania  

o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(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. 

…………………………………………
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OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI   DO  GRUPY 
KAPITAŁOWEJ   

Składając ofertę w postępowaniu pn. 

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA INTERNATU MIĘDZYSZKOLNEGO

W STARYM SĄCZU NA ROK 2019

 Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________,

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy /Nazwa Wykonawcy/
....................................................
...................................................
Adres siedziby Wykonawcy
...................................................
Województwo
..................................................
Numer telefonu i faksu
...................................................
Strona internetowa / adres e-mail

oświadczam(y), że:
WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*, (*
niepotrzebne skreślić)
- W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, poniżej należy podać listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej.

________________________________________________,

________________________________________________,

________________________________________________,

(nazwa podmiotu, adres)

Określenie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie z dnia 16 lutego
2007 r.  o ochronie konkurencji  i  konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.  331 ze zm.),  tj.:  „Grupa kapitałowa -
rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”.

Dnia  .........................................

     data   ................................................................
                                                                                podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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