
Załącznik nr 3
Spr. nr 01/2018

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY 
składane zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(dalej jako: ustawa Pzp)

dotyczy postępowania p.n. 

Dostawa i montaż cyfrowego projektora 
dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

Instrukcja wypełniania:
Dokument  obejmuje  oficjalne  oświadczenie  Wykonawcy  stwierdzające,  że  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
oświadczenie wstępne składa każdy Wykonawca.
Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku
istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  zamieszcza  informacje  o  tych  podmiotach  w
oświadczeniu wstępnym.

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  ma  określić  jeden  z  wariantów  wyboru
( Tak / Nie/ Nie dotyczy)  powinien wykreślić odpowiedź niewłaściwą. 

Sekcja I: Informacje dotyczące Wykonawcy

A:  Informacje na temat Wykonawcy
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 Firma (Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej):
__________________________________________________________________________
____

__________________________________________________________________________
____

 NIP:………………………………      REGON: ………………………………

 kod, miejscowość, województwo:
______  -  ________  ,    _______________________________  ,
___________________________ , 

 ulica,  nr  domu,  nr  lokalu:   _________________________  ,   ____________  ,
_______________

 e-mail___________________________________________   fax
_______________________

 tel.____________________________________

B:  Informacje na temat wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego

Czy  Wykonawca  bierze  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
wspólnie  
z innymi Wykonawcami? 

(Tak / Nie)*

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca:

a)  Proszę  wskazać  rolę  Wykonawcy  w  grupie  (lider,  odpowiedzialny  za  określone
zadania   itd.):
………………………………………………………………………………..

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

b) Proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu
  o  udzielenie  zamówienia:
……………………………………………………………………

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

*zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE / niepotrzebne wykreślić 

C: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy
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Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) upoważnionej(-ych)
do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:

Imię i nazwisko: 
……………………………………………………………………………………
……

Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………….
………………………………………

Telefon: ………………………………………………………….……….
……………

E-mail:
……………………………………………………………………………….....

Sekcja II: Podstawy wykluczenia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację:   Dostawa i
montaż cyfrowego projektora dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

oświadczam, co następuje:

A:  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:     

Oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579
ze zmianami)

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

                                                                                                             ………………………………………………
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /

Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  
na podstawie art. …………. ustawy   Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art.  24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:
………………………………….……………………………………….
……………………………………..…………………….
……………………………………………………………...
* wypełnić,  jeżeli dotyczy) / niepotrzebne wykreślić

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

………………………………………………
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /
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B:  INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH  INNYCH
PODMIOTÓW na podstawie art. 25 ust.3 pkt 2 Pzp: 

Oświadczam,  że w celu  wykazania  braku istnienia  wobec innych  podmiotów podstaw do
wykluczenia,  podmiot tj:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podwykonawcy: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega wykluczeniu z postępowania.

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

                     
………………………………………………
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /

* (wypełnić,  jeżeli dotyczy / niepotrzebne wykreślić ) 

C:    INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POWIERZENIEM  WYKONANIA  CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM na podstawie art. 25 a ust.5 pkt 2 Pzp. *

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  podwykonawców  podstaw  do
wykluczenia  - podwykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podwykonawcy: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie podlega wykluczeniu z postępowania.

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

                     
………………………………………………
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

* (wypełnić,  jeżeli dotyczy / niepotrzebne wykreślić ) 

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

                                       ………………………………………………
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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