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Oświadczenie potwierdzające wstępnie
brak podstaw do wykluczenia z postępowania
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
I. Oświadczenie potwierdzające wstępnie brak podstaw do wykluczenia z postępowania
Jako Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego
symbolem OG 2502/ZP-7/2019 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t. ze zm.).
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie potwierdzające wstępnie brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców.
1. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………
polegam na zdolnościach następujących podmiotów:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także NIP i REGON)

Oświadczam, że podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t. ze zm.).
Uwaga: punkt 2 wypełniają Wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach innych podmiotów.
2. Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia
…………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………
następującym podwykonawcom: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także NIP i REGON)

3.

Oświadczam, że wymienieni podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t. ze zm.).
Uwaga: punkt.3 wypełniają Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, o ile są już znani.

II. Oświadczenie potwierdzające wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.

Jako Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego
oznaczonego symbolem OG 2502/ZP-7/2019 oświadczam, że spełniam następujące
warunki udziału
w postępowaniu:
a) posiadam zdolność zawodową tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert wykonałem należycie co najmniej 2 dostawy, polegające na
dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego o wartości min. 400.000,00 PLN
(czterysta tysięcy) każda, a jej zakres obejmował dostawę, instalację, konfigurację,
wdrożenie oraz uruchomienie systemu.
Uwagi:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców. Każdy z wykonawców musi w oświadczeniu określić zakres,

w którym wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, należy uwzględnić to w oświadczeniu.

b)

posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych).

2. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………
polegam na zdolnościach następujących podmiotów:
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………..
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także NIP i REGON)

Oświadczam, że podmioty, na zasoby których powołuję się, spełniają warunki udziału
w postępowaniu.
Uwaga: punkt 2 wypełniają Wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania następujących
udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach innych podmiotów.

