
załącznik nr 1 do SWZ 

Zamawiający: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków  

Wykonawca: 

 

 

 

…………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………   
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………. 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) (dalej jako: ustawa Pzp),  

dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu  

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„zakup 2 samochodów osobowych” 

oświadczam co następuje: 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA  

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 

………………………………….  ……………………………………………..  
miejscowość / data       osoba upoważnionej do podpisania oświadczenia  

        w imieniu Wykonawcy(ów)  

  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie spełniam warunki udziału w  postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i  ogłoszeniu o zamówieniu.  



 

 

………………………………….  ……………………………………………..  
miejscowość / data       osoba upoważnionej do podpisania oświadczenia  

        w imieniu Wykonawcy(ów)  

  

  

OŚWIADCZENIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI SĄ  

WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY 

WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZANIA Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART.  

108 UST. 1 PKT. 1, 2, 5 LUB 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

……. ustawy Pzp  (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 

1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).   

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:   

1. …………………………………………………………………………………………………,  

2. …………………………………………………………………………………………………,  
               (należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)  

  

 

………………………………….  ……………………………………………..  
miejscowość / data       osoba upoważnionej do podpisania oświadczenia  

        w imieniu Wykonawcy(ów)  

   

  

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 / data       osoba upoważnionej do podpisania oświadczenia  

        w imieniu Wykonawcy(ów)  

 


