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Załącznik nr 2   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowaną w ramach 

projektu „Przedszkole przy szkole” 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:     

  

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniam(y) warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:  

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli  
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OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowaną w ramach 

projektu „Przedszkole przy szkole” 

 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:     

  

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 
Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli  
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INFORMACJA 

O NALEŻENIU/NIENALEŻENIU  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowaną w ramach 

projektu „Przedszkole przy szkole” 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:      

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 113. poz.759 z późn. zm.) informujemy, że: 

 

 nie należymy do grupy kapitałowej
*
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy). 

 

 należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).  

 

W związku z powyższym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów: 

1. …………………………………………………………………………………….….. 

2. ………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………….….. 

4. …………………………………………………………………………………..……. 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli                           
* Należy zaznaczyć właściwe 


