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                       Załącznik Nr 3 do SIWZ „Wzory oświadczeń” 

      Postępowanie Nr ZP/4/2015 

...............................................                                                                                    . 
pieczęć adresowa Wykonawcy      

                                                                                             

OŚWIADCZENIA 

Ja (My), niżej podpisany (ni): 

...........................................................................................................................................................

.. 

działając w imieniu i na rzecz : 

........................................................................................................................................................... 

                                                    (pełna nazwa Wykonawcy) 

........................................................................................................................................................... 

                                                        (adres siedziby firmy) 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

Na dostawę 1 kpl. spektrometru Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) dla 

Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

(Postępowanie Nr ZP/4/2015): 

 

1. Oświadczam(my), że spełniam(y) warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. (dotyczy osób fizycznych): 
Oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości / 

ogłoszono upadłość, ale zawarty został układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego*. 

*niepotrzebne skreślić 
3. Oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 
 

......................................................dnia......................2015 r.  

 

......................................................................... 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby (osób)    

upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
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                       Załącznik Nr 3a do SIWZ „Wzory oświadczeń” 

      Postępowanie Nr ZP/4/2015 

...............................................                                                                                    . 
pieczęć adresowa Wykonawcy      

                                                                                             

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Ja (My), niżej podpisany (ni): 

...........................................................................................................................................................

.. 

działając w imieniu i na rzecz : 

........................................................................................................................................................... 

                                                    (pełna nazwa Wykonawcy) 

........................................................................................................................................................... 

                                                        (adres siedziby firmy) 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

Na dostawę 1 kpl. spektrometru Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) dla 

Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

(Postępowanie Nr ZP/4/2015): 

 

 

Oświadczam(my), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 

 

......................................................dnia......................2015 r.  

 

.........................................................................

..... 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby 

(osób)    upoważnionej (upoważnionych) do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

 

* W przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z partnerów. 
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Załącznik Nr 3b do SIWZ „Wzory oświadczeń” 

Postępowanie Nr ZP/4/2015 

  

...............................................                                                                                    . 
pieczęć adresowa Wykonawcy      

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

dostawę 1 kpl. spektrometru Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) dla 

Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

(Postępowanie Nr ZP/4/2015): 

Ja (My), niżej podpisany (ni) zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy prawo zamówień publicznych:  

 

...........................................................................................................................................................

.. 

działając w imieniu i na rzecz : 

........................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

........................................................................................................................................................... 
(adres siedziby firmy) 

 

INFORMACJA O NIE NALEŻENIU DO GRUPY KAPITALOWEJ* 

 

Oświadczam(my), że na dzień składania ofert nie należę(ymy) do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
.....................................................dnia......................2013  r.  

 

.........................................................................

..... 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby 

(osób)    upoważnionej (upoważnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

INFORMUJĘ(MY)*  

1) że należę(ymy) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

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

…… 

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

…… 

2) że należąc do tej samej grupy kapitałowej, o której w pkt.1: 

a) *nie złożyłem(liśmy) w niniejszym postępowaniu odrębnych ofert, 

b) *złożyłem(liśmy) w niniejszym postępowaniu odrębne oferty i *wykazujemy / *nie 

wykazujemy w załączeniu do przedmiotowej informacji, że istniejące między nami 

powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 

......................................................dnia......................2015  r.  

 

.........................................................................

..... 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby 

(osób)    upoważnionej (upoważnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 
*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3c do SIWZ „Wzory oświadczeń” 

Postępowanie Nr ZP/4/2015 

 

...............................................                                                                                    . 
pieczęć adresowa Wykonawcy      

                                                                                             

OŚWIADCZENIE 

Ja (My), niżej podpisany (ni):  

 

...........................................................................................................................................................

.. 

działając w imieniu i na rzecz : 

........................................................................................................................................................... 

                                                    (pełna nazwa Wykonawcy) 

........................................................................................................................................................... 

                                                        (adres siedziby firmy) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

dostawę 1 kpl. spektrometru Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) dla 

Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

(Postępowanie Nr ZP/4/2015): 

 

Oświadczam(my), że: 

 

1) przed podpisaniem umowy przedłożę (żymy) Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy, a 

w przypadku jej braku inny dokument, o której mowa w Rozdziale VI SIWZ w ust. 2 

pkt. 5, a jej kopię kopia zostanie załączona do umowy; 

2) po podpisaniu umowy i po upływie terminu ważności polisy, a w przypadku jej braku 

innego dokumentu, o której mowa w Rozdziale VI SIWZ w ust. 2 w pkt. 6 lit. a., 

przedłożę (żymy) Zamawiającemu do wglądu oryginał następnej polisy, a w przypadku jej 

braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia minimum na kwotę 300.000,00 zł z terminem ważności obejmującym swoim 

zakresem termin zakończenia realizacji umowy ramowej przedłużonym o 30 dni 

kalendarzowych. Kopia dokumentu oraz potwierdzenia opłacenia zostaną załączone do 

umowy; 

3) dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, tj. opłacone polisy, a w przypadku ich braku inne 

dokumenty, w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmują na zasadzie ryzyka 

odpowiedzialność deliktową i kontraktową. 

 
 

 

......................................................dnia......................2015 r.  

 

 

.........................................................................

..... 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby 

(osób)    upoważnionej (upoważnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 



5 

 

 

                       Załącznik Nr 3d do SIWZ „Wzór zobowiązania podmiotów” 

      Postępowanie Nr ZP/4/2015 

...............................................                                                                                    . 
pieczęć adresowa Podmiotu 

składającego (ych) zobowiązanie      

                                                                                             

Ja (My), niżej podpisany (ni):  

 

...........................................................................................................................................................

.. 

 

...........................................................................................................................................................

.. 
 

/*ZOBOWIĄZUJĘ / *ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ: 
 

Stosownie do art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami) do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy(ców): 

 

........................................................................................................................................................... 

                                                    (pełna nazwa Wykonawcy) 

........................................................................................................................................................... 

                                                        (adres siedziby firmy) 

 

niezbędnych nw. moich (naszych) zasobów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz do realizacji zamówienia, w tym również na okres korzystania z nich 

przez ww. Wykonawcę(ów) przy wykonywaniu zamówienia na 

„dostawę 1 kpl. spektrometru Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) dla 

Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie” (Postępowanie Nr ZP/4/2015): 

 

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

… 

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

… 

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

… 

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

.. 
(wymienić m.in.: rodzaj zasobów przekazanych do dyspozycji Wykonawcy(ów), zakres dostępnych Wykonawcy(om) 

zasobów tych podmiotów, sposób wykorzystania zasobów tych podmiotów, charakter stosunku, jaki będzie łączył 

Wykonawcę(ów) z tymi podmiotami, zakres i okres udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, inne ) 

 

 

......................................................dnia......................2015  r.  

 

 

.........................................................................

..... 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby (osób)    
upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania składającego 

(ych) zobowiązanie (zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie 

stwierdzającym status prawny (odpis z właściwego rejestru lub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub 

pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty) 

/*Niepotrzebne wykreślić (przekreślić) 

 

 


