
Załącznik Nr 2

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

Na potrzeby postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego pn  „Montaż instalacji  fotowoltaicznych

oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin”  dla cz. 1 prowadzonego przez Gminę Radomin,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego  w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o Zamówieniu: 

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

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego

w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  w  Ogłoszeniu  o  Zamówieniu, polegam  na  zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………….………….…….

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

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………...……………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

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

…………………………………………

(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.

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

………………………………………
(podpis)



Załącznik Nr 3
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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych

oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin”  dla cz.  1 prowadzonego przez Gminę Radomin,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp: 

……………….…………………. dnia …………….….……. r. 

(miejscowość),

…………………………………………

(podpis)

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 lub art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem

następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………...………………

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

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

…………

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

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………



(podać pełną nazwę/firmę,  adres,  a  także  w zależności  od podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

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, a także w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………...……. dnia ………………………. r. 

(miejscowość),

…………………………………………

(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.

………………………………………. dnia ……….……………. r. 

(miejscowość),

…………………………………………

(podpis)



Załącznik Nr 4

……………………………………. 

( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Składając  ofertę  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów
słonecznych na terenie Gminy Radomin”  dla cz. 1 informuję, o tym że:

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej*

- należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów* należących do tej samej grupy kapitałowej, 

Jeżeli wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa podmiotu, adres podmiotu ):

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

Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

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



 niepotrzebne skreślić

Załącznik  Nr 6

 ……………………………………. 

( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy

WYKAZ OSÓB
skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz

kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin”  dla cz. 1

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
Kwalifikacje zawodowe:

nr uprawnień

DYSPONOWANIE
POŚREDNIE *

forma współpracy 
(np. zobowiązanie

podmiotu trzeciego)  
Wpisać poniżej lub

skreślić

DYSPONOWANIE
BEZPOŚREDNIE *
forma współpracy 

(np. umowa
zlecenie/umowa o

dzieło/ umowa o pracę
itp.)  

Wpisać poniżej lub
skreślić

1

Kierownik robót w 
specjalności              
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
bez ograniczeń

                         
Pod  pojęciem  „dysponowania  pośredniego” należy  rozumieć  powoływanie  się  na  osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia  należące  do  innych
podmiotów, tj.  podmiotów, które dysponują takimi osobami,  a na czas realizacji  zamówienia  w celu wykonania pracy związanej  z wykonaniem tego
zamówienia, np. oddelegują pracownika. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędne osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Natomiast pod pojęciem  „  dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na
dysponowanie której (których) Wykonawca się  powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku,  tj. czy mamy tu do
czynienia z umową o pracę, umową współpracy, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

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