Załącznik nr 2 do SWZ
Nr postępowania: ZP.271.1.2022
Zamawiający:
Gmina Grzegorzew
Plac 1000 Lecia Państw Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

………………………………………
pieczęć lub oznaczenie Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
Składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu
W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień
Publicznych ( Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, na zadanie pod nazwą:

„MODERNIZACJA DOMU SENIOR”
jako Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………
/Imię, Nazwisko albo Nazwa Wykonawcy/

…………………………………………………………………………………………………………
/Adres Wykonawcy/

………………………………
/Telefon/

………………………………
/e-mail deklarowany do kontaktu/

………………………………
/NIP/

………………………………
/Fax./

………………………………
/Adres strony internetowej/

………………………………
/Regon /

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY:
Ja(my) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej,
jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………………………….
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących
w rejestrach uprawnionych do zaciągania
zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym
umocowaniu

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

1

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
polegam(y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………..,
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

……………………………………………………
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących
w rejestrach uprawnionych do zaciągania
zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym
umocowaniu

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam(y), 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.
…………………………………………
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących
w rejestrach uprawnionych do zaciągania
zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym
umocowaniu

Informacja dla Wykonawcy:
1. Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego.
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
i przekazany Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
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