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…………………………….. 
           ( pieczęć Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
Składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa 
artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej w 2022 rok” 
prowadzonego przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Ruścu 
 
oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że: 
- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, 
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, 
-posiadam uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonania działalności i czynności będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia, 
- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia, 
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
- nie zalegam* z opłacaniem podatków (urząd skarbowy) i składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne. 
(* - w przypadku zalegania z w/w opłatami należy załączyć zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 

Ponadto oświadczam, że osoby (dostawcy) realizujące przedmiot zamówienia posiadają wiedzę z zakresu 

normy ISO 22000-2018 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu 

żywności) i zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej uregulowań podczas 

wykonywania umowy, 

 

              ………………dnia………………..…            
              (miejscowość) 

                                                                                           .................................................................................................... 
                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
 

 
 
 
 



 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art……..* ustawy Pzp (Wykonawca podaje mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,5 i 6 lub art.. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
*-wykonawca wypełnia jeżeli ma zastosowanie albo wykreśla jeżeli nie ma zastosowania 
 
 
 
………………………..dnia……………………… r.                         ………………………………… 
(miejscowość)                                                                                                                                        (podpis) 

   
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
 
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. 
 
*-wykonawca wypełnia jeżeli ma zastosowanie albo wykreśla jeżeli nie ma zastosowania 
 
 
 
 
 
………………………………dnia……………………… r.                        …………………………………... 
(miejscowość)                                                                                                                                     (podpis) 
                                                                
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji. 
 
 
………………………….. dnia ……………………      
           (miejscowość) 
 
 
                                 

                                                                                .................................................................................................................... 
                                                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

                                                                                                                         
 


