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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 
 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Przystępując do postępowania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie”, działając w imieniu Wykonawcy
1
:  

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

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

 

oświadczam, że na dzień składania ofert : 

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ i 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

I.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego określenia przedmiotowego warunku. 

II. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego określenia przedmiotowego warunku. 

III. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego określenia przedmiotowego warunku. 

 

 

IV. Informacja o podmiotach udostępniających zasoby Wykonawcy. 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w sekcji 5 pkt …………
2
 SIWZ, polegam na zasobach 

następującego/-ych podmiotu/-ów: 

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

………………………………………………………………………………………….……
3
,  

w następującym zakresie: 

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

……………………………………………………………………………………………..…
4
 

 

Treść oświadczenia należy powielić tyle razy, ile potrzeba. 

 

V. Informacja o podmiotach udostępniających (art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy 

PZP). 
                                                           
1
 Należy podać nazwę i adres Wykonawcy. 

2
 Należy wskazać właściwą jednostkę redakcyjną. 

3
 Należy wskazać nazwę i siedzibę podmiotu. 

4
 Należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu. 
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Oświadczam, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

………………………………………………...……………….……………………………
5
,  

nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Treść oświadczenia należy powielić tyle razy, ile potrzeba. 

 

VI. Oświadczenie dotyczące podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy PZP 

(jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania w 

oparciu o art. ……….
6
 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

VII. 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 i data) 

…………………………………………… 

(podpis osób(-y) uprawnionej 

do składania oświadczenia 

woli w imieniu wykonawcy) 

 

                                                           
5
 Należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG 

6
 Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1. 


