Załącznik nr 4 – do SIWZ
__________________________________
( pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

Oświadczenie z art. 22 ust. 1
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ja/my niżej podpisani:
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców

Adres Wykonawcy/Wykonawców

* (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem są
zakup i dostawa różnych produktów zywności, napoje i produkty pokrewne dla Domu Pomocy
Społecznej w Nielestnie 17,
oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2010r Nr 113, poz. 759), a mianowicie:
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

miejscowość _______________________________, dnia _________________

_______________________________________________

Podpis osoby lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy/wykonawców

.

Załącznik nr 5 – do SIWZ
__________________________________
( pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

Oświadczenie
z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania
Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ja/my niżej podpisani:
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców

Adres Wykonawcy/Wykonawców

* (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Zakup i dostawa różnych produktów zywności, napoje i produkty pokrewne dla Domu
Pomocy Społecznej w Nielestnie17,
jako upoważniony / upoważnieni na piśmie* / wpisany / wpisani w rejestrze*
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy*
oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
* niepotrzebne skreślić

miejscowość________________________ dnia ____________________

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia
dotyczy każdego z Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz narzędzi jakimi Wykonawca posłuży się do realizacji
przedmiotu zamówienia

( środki transportu )

1. ..................................................................................................
2. .................................................................................................
3. ....................................................................................................

............................, dnia ............................

...........................................................
podpis osoby wskazanej w
dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym
lub posiadającej pełnomocnictwo

* Środki transportu musza posiadać pozytywna opinię Inspektora Sanitarnego, którą
należy załączyć do niniejszego oświadczenia.

