Załącznik nr 2 do SWZ
……………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających
się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej
w Ropczycach”
prowadzonym przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Zamawiającego) oświadczam, co
następuje:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1
ustawy – Prawo zamówień publicznych. /*
2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art…. ust…. pkt.…..(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 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: (jeżeli dotyczy) /*

3) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności określone
przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4) Oświadczam, że składam następujące podmiotowe środki dowodowe: (wymienić jakie)

Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.:
(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków)

5) 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.
Uwaga:
 Oświadczenie sporządzane w formie elektronicznej
 Oświadczenie składane wraz z ofertą.
* Niepotrzebne skreślić.
Oświadczenie należy opatrzyć podpisem zaufanym lub
podpisem
osobistym,
osoby
uprawnionej
do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2A do SWZ
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:
………………………………………………………………………….
(Nazwa i dane teleadresowe podmiotu -imię, nazwisko, stanowisko
/podstawa osoby do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
składane na podstawie art.125 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych
Z uwagi na poleganie przez Wykonawcę: ….........……………………………………………
na moich/naszych zdolnościach jako podmiotu udostępniającego zasoby temuż Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa autobusu do przewozu 17
osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach”
prowadzonym przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Zamawiającego) oświadczam, co
następuje:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1
ustawy – Prawo zamówień publicznych. /*
2) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności określone
przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków zamówienia w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na moje/nasze zasoby w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
3) 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.

Uwaga:
 Oświadczenie sporządzane w formie elektronicznej
 Oświadczenie składane wraz z ofertą.

* Niepotrzebne skreślić.
Oświadczenie należy opatrzyć podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, osoby
uprawnionej do reprezentowania podmiotu
udostępniającego zasób

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie :

Dostawa autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób
poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji
Rzeszowskiej w Ropczycach
Przedkładamy wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Miejsce wykonania

Rodzaj dostawy

Wartość
dostawy
brutto(zł)

Data wykonania

1

2

3

4

Uwaga:
 Wykaz sporządzany w formie elektronicznej
 Wykaz składany na wezwanie Zamawiającego
Niniejszy dokument należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian
w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem
integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 4 do SWZ
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Dostawa autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób
poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji
Rzeszowskiej w Ropczycach”
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………….......…………………………………………
Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………...
W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczył, że należy do grupy kapitałowej z podmiotem, który
złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, obowiązany jest przedstawić dokumenty
lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej
Pouczenie:
Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 k.k.)

Uwaga:
 Oświadczenie sporządzane w formie elektronicznej

 Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego

Oświadczenie należy opatrzeć podpisem podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Ja:
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)

działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Podmiotu)

zobowiązuję się do oddania n/w. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
(określenia zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny do wykonania zamówienia)

do dyspozycji wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………..
(nazwa wykonawcy ubiegającego się o zamówienie)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: „Dostawa autobusu do przewozu 17 osób
+ kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach”
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………….......
b) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..
c) charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek
nieudostępnienia w/w zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z wykonawcą.
Moja odpowiedzialność wygasa, jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło
na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.
Zobowiązanie dostarczane na wezwanie zamawiającego.
Niniejszy dokument należy opatrzyć zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym. Uwaga!
Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować
naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty

