
 

  Załącznik nr 2  do SIWZ 

 
 

Nazwa/Firma Wykonawcy: ...................................................................................................... .......... 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................ 

NIP: ........................................................................................................................ ............................ 

KRS/CEiDG: .................................................................................................................. ..................... 
(wpisać odpowiednio) 

 

reprezentowany przez: ....................................................................................................... 
                                                                     (imię, nazwisko) 
stanowisko/podstawa do reprezentacji: ..................................................................... ...... 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dot. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego 

dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”, prowadzonego przez Szkołę Podstawowa nr 16   w Bytomiu 

oświadczam, co następuje: 
 

1. INFORMACJA dot. WYKONAWCY 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w cz. VII pkt 4 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

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

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

                                                                                                        (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                          

                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 

 

 

 

3. OŚWIADCZENIE dot. 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 Wykonawcy lub osoby upoważnionej                          

                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
 
 
 
Nazwa/Firma Wykonawcy: ................................................................................................................ 



Adres Wykonawcy: ............................................................................................................ ................ 

NIP: ........................................................................................................................ ............................ 

KRS/CEiDG: ........................................................................................... ............................................ 
(wpisać odpowiednio) 

 

reprezentowany przez: .......................................................................................................  
                                                                     (imię, nazwisko) 
stanowisko/podstawa do reprezentacji: ...........................................................................  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dot. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego 

dla Szkoły Podstawowej nr 16  w Bytomiu”  prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 16   w Bytomiu, 

oświadczam co następuje: 
 

1. OŚWIADCZENIE dot. WYKONAWCY 
    1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1     

         pkt 12-22 ustawy pzp.* 

   2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5     
       pkt . 1 ustawy pzp  .* 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 

r.          .             .....................................………………………………………… 
                                                                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                          

                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

* jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1   pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp należy złożyć oświadczenie wskazujące podstawę wykluczenia wraz z opisem podjętych środków 

naprawczych (zgodnie z art.24 ust.8 ustawy pzp) 
 

2.OŚWIADCZENIE dot. 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 Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej                          

                                                                                                                                                         do reprezentowania 

Wykonawcy) 

     

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


