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Postępowanie nr 5/POL/2019 
Załącznik nr 3 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy, dla którego składane jest oświadczenie: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................................  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
 

 
Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych 

dwudniowej konferencji koordynatorów transplantacyjnych w 2019 roku 

 
 
Część A - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał co najmniej 3 usługi, których przedmiotem była organizacja i obsługa konferencji/ 
spotkań/szkoleń o wartości minimum 30.000 zł brutto każda z wymienionych usług 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
......................................dnia.............................  
      Miejscowość 

....……………......................................... 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Część B - PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
oświadczam, że: 
1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych  
2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
......................................dnia.............................  
      Miejscowość 

....……………......................................... 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

PONIŻSZE OŚWIADCZENIE WYPEŁNIĆ, JEŚLI DOTYCZY: 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  
na podstawie: 

art. …………………………….* ustawy Prawo zamówień publicznych   
 

* - podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,  
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp informuję, iż podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
......................................dnia.............................  
      Miejscowość 

....……………......................................... 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Część C – wypełnić, jeśli dotyczy (tj. w przypadku, gdy referencje/ inne dokumenty  
nie są wystawione na Wykonawcę składającego ofertę, ale na inny podmiot  

 
 
 
Część C - Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby 
powołuje się Wykonawca 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: 
a) …………………………………………………………………………………………………….……. 
b) …………………………………………………………………………………………………………. 
c) …………………………………………………………………………………………………………. 

                               pełna nazwa i adres podmiotu                                
 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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