Znak sprawy: IGPM.271.6.2013
Załącznik Nr 2 do SIWZ

………………………………….
( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART.22 ust.1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w
wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów”
Działając w imieniu:

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

.............................................................................................………………..................................
(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

Oświadczam/y, że stosownie do zapisów art. 22, ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
spełniam/y warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

..................................
miejscowość i data

..............................................................
/podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy/

Znak sprawy: IGPM.271.6.2013
Załącznik Nr 3 do SIWZ

………………………………….
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE
ART. 24 ust 1 USTAWY
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w
wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów”

Działając w imieniu:

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

.............................................................................................………………..................................
(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

niniejszym oświadczam/y, że na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie zaistniała
żadna z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uzasadniająca wykluczenie nas jako Wykonawcy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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

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

miejscowość i data

/podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy/

Znak sprawy: IGPM.271.6.2013
Załącznik Nr 4 do SIWZ
……………………………………
……………………………………
( nazwa i adres podmiotu
oddającego do dyspozycji)

……………………………………
telefon /fax

OŚWIADCZENIE
o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Dotyczy zadania pn:
„Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości
11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm)
Ja(my), niżej podpisany(i), reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego Podmiotu oświadczam(y), że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

..................................................................................……………………………………………………..
(dane Wykonawcy składającego ofertę)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na powyższe zadanie zobowiązuję(my) się
w imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów
..........................................................................................................................................……………….
……………………………………………………………………………………………………………
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów)

do realizacji następującego zakresu i sposobu wykonania
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
( wymienić zakres i sposób wykonania )

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

..................................
miejscowość i data

.............................................................................................
/podpis osoby, osób uprawnionych do
reprezentowania Podmiotu/

Znak sprawy: IGPM.271.6.2013
Załącznik Nr 5 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Nazwa i adres wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości
11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”
1. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (rozumieniu
art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego
reprezentuję(jemy):
Lp.

Nazwa Podmiotu

Adres

1.
2.
3.

……………………., dn………………….

………………………………….………………………..
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

2. Informuję(jemy), że nie należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………., dn. ………………….

………………………………….………………………..
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Uwaga! Należy wypełnić odpowiednio pkt 1) albo pkt 2)

