
Załącznik nr 4  
 

Wykonawca:          
………………………………………
………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

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

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Teatru 
Muzycznego Capitol oraz sprzątanie posesji wokół budynków nr sprawy ZP/09/20/TKA/PN – Zadanie nr 
………………….*: 
1) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

w rozdziale V pkt 2.1) SIWZ; 

2) oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 
Zamawiającego w rozdziale V pkt 2.1) SIWZ, polegam na zasobach następujących podmiotów, w 
następujących zakresie1: 

nazwa podmiotu zakres 

  

 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

4) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 -23  ustawy 

Pzp; 

5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

6) oświadczam, że zachodzą wobec do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp2. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7) oświadczam, że następujące podmioty, na zasobach których polegam: 

………………………………………………….3 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

8) 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.                            ………………………………………. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
*Należy podać numery Zadań na które jest składana oferta   
1podać nazwę/y podmiotu/ów i zakres 
2 podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  
3 podać nazwę/y podmiotu/ów 


