
Złącznik nr 3 do SIWZ  

 
ZAMAWIAJĄCY:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Źlinicach – Boguszycach 

Adres:  46-061 Źlinice,  ul. Krapkowicka 1 

WYKONAWCA: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: Pzp),  

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
              ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA     

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŹLINICACH - BOGUSZYCACH 

1. Oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, opisane  w  specyfikacji  
istotnych  warunków  zamówienia. 

2. Oświadczam(y), iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-
23 i art. 24 ust. 5 pkt1)  Pzp. 
 

3. Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ............. (należy wskazać podstawę wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i14 oraz 
pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 pk. 1 Pzp) Pzp.  Jednocześnie oświadczam(y), że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki 
naprawcze:  
.............................................................................................................................................. 

 
4. Oświadczam(y), że polegam(y) na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
nazwa (firma) podmiotu: 
.............................................................................................................................................. 
adres podmiotu:  
.............................................................................................................................................. 
zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na 
zdolnościach podmiotu trzeciego:  
.............................................................................................................................................. 
 

5. Oświadczam(y), 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. 

6. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami:………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 
także w zależności od podmiotu; NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postepowania o udzielenie zamówienia.  

7. Oświadczam(y), 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. 

Podpis(y): 



Lp. 

Nazwa Wykonawcy 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpisy osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 

1.      

2.      

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


