
                         Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                   

na podstawie przepisów  § 18 i 19 SIWZ 

 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie 

przetargowym o wartości szacunkowej poniżej 30 000  euro na: 

 

 

„Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia  

Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w 2018 roku” 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

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

 

Adres Wykonawcy 

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

 

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

 

Oświadczamy, że Firma którą reprezentujem/y 

 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiada wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

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

       Data, miejscowość                                              Podpisy osób uprawnionych do   

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy    

w okolicznościach, o których mowa w  § 18 i 19 SIWZ 

W związku z przystąpieniem do postępowania prowadzonego  w trybie przetargowym o 

wartości szacunkowej poniżej 30 000  euro  na: 

„Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia  

Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w 2018 roku” 

 

Oświadczam/oświadczamy, że nie podlegam/my wykluczeniu  z uwagi  na następujące 

okoliczności:   

   

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono; z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy  zalegają  z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnione, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu; 

3) wykonawców będących osobami  fizycznymi lub których osoby  uprawnione do 

reprezentacji – zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a także za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. poz. 769).    

4) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania: 

5) Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   

 

 

 

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

         Data, miejscowość                              Podpisy osób uprawnionych do składania 

      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


