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Wykonawca:
Miejscowość, data
(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wstępne wykonawcy
złożone, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
w prowadzonym przez Gminę Strzelce Opolskie postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa
stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego
(ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Op.)”.
1.

Oświadczam, że na dzień składania oferty wobec podmiotu, który reprezentuję nie zachodzi
jakakolwiek podstawa wykluczenia wymieniona w SWZ, w szczególności o których mowa art. 108 ust. 1
ustawy PZP.

2.

Oświadczam, że warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w SWZ, spełnione są
odpowiednio do złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów przez wykonawcę lub łącznie przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z uwzględnieniem oświadczenia z pkt. 3.

3.

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następujących podmiotów:

Lp.

1

2

Warunki udziału
w postępowaniu
Sytuacja
ekonomiczna
finansowa

lub

Zdolność techniczna
lub zawodowa

Nazwa/firma
podmiotu i adres

KRS/CRiDG

Zakres zasobów, planowanych do
wykorzystania przez Wykonawcę,
podczas realizacji zamówienia
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4.

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję, zamierza powierzyć następujące części zamówienia
podwykonawcom:

L.p.

Zakres

Nazwa/firma podmiotu
i adres
(jeżeli znana)

KRS/CRiDG
(jeżeli znana)

Wartość lub procentowa
część zamówienia, jaka
zostanie powierzona
podwykonawcy
lub podwykonawcom

1

2

oraz ponadto oświadczam, że w stosunku do powyżej wymienionych podmiotów, nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
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.

podpis/podpisy

UWAGA: Niniejsze oświadczenia, w stosownym zakresie, składane są osobno:
• ubiegającego się wykonawcę
• każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie (oferta wspólna, w tym spółki cywilnej) – jeżeli dotyczy
• przez podmioty udostępniające zasoby – jeżeli dotyczy
i przedkładane są wraz z ofertą

