
Załącznik nr 2 

 

   Zamawiający: 
Ochotnicza Straż  
Pożarna Dobra 

Dobra 19A 
42-436 Pilica 

 

……………………………………

…………………………………… 

(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 specjalistycznego lekkiego pojazdu przeznaczonego do likwidacji 

zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania OSP Dobra". 

 

prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną Dobra, z  siedzibą Dobra 19A  42-436 Pilica, 
oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 



      

   

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 (procedura sanacyjna – 

samooczyszczenie):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

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.  

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.  

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub 
zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert 
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) przez 
Wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Ja/my niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz:  

............................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................................. ......................... 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia) . 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

"Zakup specjalistycznego lekkiego pojazdu przeznaczonego do likwidacji 

zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania OSP Dobra". 

 
1.* Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 369), co podmioty 

wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib): 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

 

………………….……., dnia ………….……. r.  

         (miejscowość)                                ………………………………………… 

(podpis) 

 



2.* oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) tj. w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 369)* 
 

………………….……., dnia ………….……. r.  

         (miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

 

 

 


