Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 5
do SIWZ
OR-IV.272.26.2019
Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej jako „Pzp”),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu
do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania wolnych od wad
fizycznych i prawnych, nieużywanych, bez usterek, kompletnych, na potrzeby Zespołu Szkół
Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce i Zespołu Szkół
Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce w ramach projektu nr
WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w
Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia
zawodowego
i
ustawicznego
oraz
w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, na potrzeby
Starostwa Powiatowego w Sokółce i na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 1 Moduł I „Utworzenie
i/ lub wyposażenie placówki „Senior+” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………...........
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………..….……
…………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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)

*) wykropkowane pola należy wypełnić treścią merytoryczną lub wpisać ,,nie dotyczy”,
przekreślenie uważane będzie za złożenie oświadczenia o treści ,,nie dotyczy”,
**) pod każdym oświadczeniem należy złożyć podpis, nawet jeżeli oświadczenie składane
jest w formie przekreślenia

