
 
 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA   
 

 
 
Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................... 

 
działając w imieniu i na rzecz : ……………………………………………………………………. 
 
.................................................................................................................................................. 

  (pełna nazwa  i adres siedziby Wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym na realizację zamówienia pn: 

„Budowa Krajowego Komponentu PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo programowej 

dla systemu PNR oraz systemów wspomagających - etap 1 – część II zakup licencji na 

oprogramowanie standardowe obsługujące infrastrukturę sprzętowo programową oraz 

specjalistycznych bibliotek programistycznych”- sprawa nr 60/BF/BŁiI/17  

 

oświadczam(my), że   Wykonawca(y), którego reprezentuję/jemy na dzień składania 

wniosków nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 131e ust. 1 i 1b pkt 1 lit. a , b i lit. c ustawy Pzp w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy 

Pzp. 

 

 

 ………................., dn. .................    .................................................................                         
(podpis osób/osoby uprawnionej(ych)                                                  

do reprezentowania   Wykonawcy) 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 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 podjąłem następujące środki 

naprawcze: …………………………………………………………………………………………....... 

 

 

………................., dn. .................    .................................................................                         
(podpis osób/osoby uprawnionej(ych)                                                  

do reprezentowania   Wykonawcy) 

 

 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 

składa oddzielnie każdy z Wykonawców. 



 
 

 
 

 

Załącznik nr 2a do ogłoszenia 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................... 

 
działając w imieniu i na rzecz : ……………………………………………………………………. 
 
.................................................................................................................................................. 

  (pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym na realizację zamówienia pn: 

„Budowa Krajowego Komponentu PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo programowej 

dla systemu PNR oraz systemów wspomagających - etap 1 – część II zakup licencji na 

oprogramowanie standardowe obsługujące infrastrukturę sprzętowo programową oraz 

specjalistycznych bibliotek programistycznych”- sprawa nr 60/BF/BŁiI/17  

oświadczam(my), że   Wykonawca(y), którego reprezentuję/jemy: 

1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące 
zdolności zawodowej. 

2. Spełnia kryteria selekcji określone przez Zamawiającego. 

3. Polega na zasobach innych podmiotów tj.: ………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..………..…… 
(podać pełną nazwę(y) podmiotu(ów), adres) 

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

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

(zakres udostępnianych zasobów) 1) 

 
1)   Zakres udostępnianych zasobów w zakresie posiadanego doświadczenia w realizacji dostaw i/lub doświadczenia osób przeznaczonych 

do realizacji zamówienia niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku  udziału w postępowaniu: 

 Należy określić który z warunków postepowania w zakresie kwalifikacji zawodowych będzie realizowany poprzez udostępnienie 

doświadczenia w realizacji dostaw i/lub  w zakresie osób, które zostaną udostępnione Wykonawcy do realizacji zamówienia.  

 

 

 

 

………................., dn. .................    .................................................................                         
(podpis osób/osoby uprawnionej(ych)                                                  

do reprezentowania   Wykonawcy) 

 

 

  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 

składa pełnomocnik ustanowiony do ich reprezentowania w postępowaniu. 
 


