Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy SP18.260.2.2020
OŚWIADCZENIE

Nazwa i siedziba oferenta:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 18
im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71”
1. Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp oświadczam, że:
a) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, spełniam warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,
b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają posiadanie takich uprawnień,
c) posiadam zdolność techniczną lub zawodową oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3. Oświadczam ,że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ,
określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
polegam na zasobach następującego/ ych podmiotów: (wypełnić jeżeli dotyczy)

Nazwa i adres
podmiotu

*niepotrzebne skreślić

Zasoby przekazane
przez podmiot do
dyspozycji
Wykonawcy

Sposób przekazania
zasobów (np.
podwykonawstwo)

Zakres zamówienia
jaki zostanie
przekazany
podmiotowi do
realizacji ( w
przypadku
podwykonawstwa)

4. Oświadczam , że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.
1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust.5 ustawy Pzp.
6. (Wypełnić jeżeli dotyczy) 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
pkt13-14,16-20 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 :…………………… .
7. Oświadczam , że podmiot/y , na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu wymienione w pkt 2 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie przedmiotowego zamówienia .

……………………..…………………………………………………….
czytelny podpis oferenta lub upoważnionego przedstawiciela
………………………..……………
miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

