Załącznik Nr 2

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pn.:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki
Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2021 roku
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko, funkcja osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiada wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

data .......................

………………………..………………..........………………………
(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

pieczęć Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko, funkcja osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne
z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, nazwa zamówienia:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki
Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2021 roku
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1
pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych.

...........................................
(miejsce, data)

......................................................
(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

Poniższe oświadczenie należy wypełnić, o ile zachodzą podstawy wykluczenia
wykonawcy oraz gdy wykonawca podjął stosowne środki naprawcze.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. ............. ustawy Prawo zamówień publicznych.(podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, podjąłem następujące środki naprawcze
:..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

................................
(miejsce, data)

......................................................
(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
Do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ
................................................................
( pieczęć Wykonawcy/składającego oświadczenie )

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki
Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
INFORMACJA o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej*
LISTA podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. 2019, poz.369, 1571, 1667)
Nazwa i adres składającego oświadczenie: …………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..........................
........................................................................................................................................
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję
- nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz.369, 1571, 1667)*.
- należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz.369, 1571, 1667)*. Na potwierdzenie powyższego
przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz.369, 1571, 1667)
Lp

Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

........................, data ..........................
............................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
Uwaga: Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. 2019, poz.369, 1571, 1667) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.

