
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych 

 

I. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego. - Prawo zamówień publicznych na:  

Zakup ciasta – pokarmu do dokarmiania pszczół 
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy: 

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

…………………………………………….…………………………………………………… 

/Nazwa (firma) Wykonawcy, adres siedziby/ 

oświadczam, że: 

1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm 
 

 

………………………                    …..……….…………..……………………………..…… 

(miejscowość i data)                                           ( podpis osoby lub osób uprawnionych do  

reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.…………. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące 

środki naprawcze: 

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

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

 

 

 

 

…………………………                        ….. ……………..…………………………………….. 

(miejscowość i data)                                            ( podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 



II. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO – wypełnić jeśli dotyczy 

 

 

Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego - Prawo zamówień publicznych na:  

Zakup ciasta – pokarmu do dokarmiania pszczół 
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy: 

…………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………… 
/Nazwa (firma) Wykonawcy, adres siedziby/ 

 

 

oświadczam, że Wykonawca polega na podmiocie udostępniającym, o którym mowa w art. 

22a ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm). 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, ze podmiot udostępniający: 

…………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………… 
/Nazwa (firma) podmiotu, adres siedziby/ a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG 

 

nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie równym niepodleganiu 

wykluczeniu wykonawcy, tj. w zakresie wskazanym w części I niniejszego oświadczenia. 

 

 

 

…………………....……………                                    ……………….…………………….. 

(miejscowość i data)                                         ( podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

III. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW - wypełnić jeśli dotyczy 

 

Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego - Prawo zamówień publicznych na: 

Zakup ciasta – pokarmu do dokarmiania pszczół 
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy: 

…………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………… 
/Nazwa (firma) Wykonawcy, adres siedziby/ 

oświadczam, że Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia 

podwykonawcy, w następującym zakresie……………………………………………………. 

………………………………………………...………………………………………………… 

Oświadczam, że podwykonawca: 

…………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………… 
/Nazwa (firma) podwykonawcy, adres siedziby a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG / 

 



nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie równym niepodleganiu 

wykluczeniu wykonawcy, tj. w zakresie wskazanym w części I niniejszego oświadczenia. 

 

 

……………………..……                                ……..…………………………………….. 

(miejscowość i data)                                           ( podpis osoby lub osób uprawnionych do  

                                                                                                   reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

IV. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego - Prawo zamówień publicznych na:  

Zakup ciasta – pokarmu do dokarmiania pszczół 
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy: 

…………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………… 
/Nazwa (firma) Wykonawcy, adres siedziby/ 

 

 

oświadczam, że Wykonawca na dzień składania oferty, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, określonym w Rozdziale V 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

………………………                                  ………..…………………………………….. 

(miejscowość i data)                                      ( podpis osoby lub osób uprawnionych 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 i data)                                                      ( podpis osoby lub osób uprawnionych    

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 


