
Załącznik Nr 2  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia  
 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacja Projektu pn.: 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas 

Diecezji Legnickiej”, prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  

z późn zm.): 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

okoliczności, określonych w rozdz. V ust. 3 SIWZ 
 

 

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

        (miejscowość data)     (podpis i pieczęć wykonawcy 
                       lub jego upoważnionego przedstawiciela) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

2) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 

zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,  

tj.: …………………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

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

        (miejscowość data)     (podpis i pieczęć wykonawcy 
                       lub jego upoważnionego przedstawiciela) 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

3) 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. 

 
 

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

        (miejscowość data)     (podpis i pieczęć wykonawcy 
                     lub jego upoważnionego przedstawiciela) 



 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu  

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacja Projektu pn.: 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas 

Diecezji Legnickiej”, prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  

z późn zm.): 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

 

 

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

        (miejscowość data)     (podpis i pieczęć wykonawcy 
                       lub jego upoważnionego przedstawiciela) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

2) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………...……, w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

 

 

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

        (miejscowość data)     (podpis i pieczęć wykonawcy 
                       lub jego upoważnionego przedstawiciela) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

3) 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. 

 

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

        (miejscowość data)     (podpis i pieczęć wykonawcy 
                       lub jego upoważnionego przedstawiciela) 

 



  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacja Projektu pn.: 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas 

Diecezji Legnickiej”, prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  

z późn zm.) oświadczamy, że  

 

Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy 

złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu* 

 

lub 

 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami* 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

Lp. 
 

Nazwa podmiotu Adres 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

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

        (miejscowość data)     (podpis i pieczęć wykonawcy 
                       lub jego upoważnionego przedstawiciela) 

 


