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Uwaga! Dokument składany wraz z ofertą. 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

I. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania na realizację zadania pod nazwą: 

 
„Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne” 

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” 

 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Programem w zakresie/zakresach:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej  i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

 

działając w imieniu Wykonawcy (podać nazwę Wykonawcy):  

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

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

 

oświadczam, że: 

 

-  na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                  

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 

- spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego  w ogłoszeniu    o 

zamówieniu i SIWZ. 

 

UWAGA! Jeżeli wykonawca korzysta w tym zakresie  z zasobów podmiotu trzeciego wypełnia cz. 

II  tabeli. 
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II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW 

Oświadczam, że 

 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

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

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

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

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP, a także w zależności od podmiotu: nr KRS lub CEIDG) 

UWAGA! Oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji zamówienia należy złożyć wraz z ofertą. 

 

Oświadczam, że  

 

w stosunku do podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się  w niniejszym postępowaniu  

nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa 

w  art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia/ją on/oni w zakresie 

w jakim powołuję się na jego/ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

zamawiającego  w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

 

………………………………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

…………………………………………………… 

(data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej             

do występowania w Jego imieniu) 

UWAGA! 

Niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                

o udzielenie zamówienia (np. każdy z konsorcjantów, każdy ze wspólników spółki cywilnej). 

 


