
       Załącznik nr 2 do SIWZ 7/ZP/p.n./ubezpieczenie/2014

 ……………………………………..
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  „Kompleksowe  ubezpieczenia  mienia  oraz  odpowiedzialności  cywilnej
Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Zamościu Sp. z o.o.”, znak: 7/ZP/p.n./ubezpieczenia/2014

oświadczam(y),  że  spełniam(y)  warunki  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, określone w art.  22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r.
poz. 907 ze zmianami), 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, data                            podpis osoby/osób upoważnionych 

                              do występowania w imieniu wykonawcy



       Załącznik nr 3 do SIWZ 7/ZP/p.n./ubezpieczenie/2014

   

……………………………………..
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  „Kompleksowe  ubezpieczenia  mienia  oraz  odpowiedzialności  cywilnej
Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Zamościu Sp. z o.o.”, znak: 7/ZP/p.n./ubezpieczenia/2014

oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego
na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami).

…………………………….. ……………………………………………
miejscowość, data      podpis osoby/osób upoważnionych 

      do występowania w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 4 do SIWZ 7/ZP/p.n./ubezpieczenie/2014

……………………………………..
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Oświadczenie osób fizycznych
w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na „Kompleksowe  ubezpieczenia  mienia  oraz  odpowiedzialności  cywilnej
Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Zamościu Sp. z o.o.”, znak: 7/ZP/p.n./ubezpieczenia/2014

oświadczam  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt.2  ustawy  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.
z 2013r. poz. 907 ze zmianami), że w stosunku do nas:

a) nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*,

b) po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
przy czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.

 
* niepotrzebne skreślić

…………………………….. ……………………………………………
miejscowość, data                                                       podpis osoby/osób upoważnionych 

                                   do występowania w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 5 do SIWZ 7/ZP/p.n./ubezpieczenie/2014

INFORMACJA 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 26 2d
USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.)

Nazwa  Wykonawcy .................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy ...................................................................................................................

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

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej
na podstawie  art.11 ust.8,  zgodnie  z  przepisami  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  29
stycznia  2004  r.  z  poźn.  zm.,  Nr  sprawy:  7/ZP/p.n./ubezpieczenia/2014.  „Kompleksowe
ubezpieczenia  mienia  oraz  odpowiedzialności  cywilnej  Zakładu  Gospodarki  Lokalowej  w
Zamościu Sp. z o.o.” 

Informuję, że firma, którą reprezentuję: 

nie  należy  do  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.2  pkt  5  ustawy  PZP,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50,
poz. 331 z późn. zm.)* 

należy  do  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.2  pkt  5  ustawy  PZP,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50,
poz. 331 z późn. zm.) zgodnie z poniższą listą:*

Lista  podmiotów  należących  do  Grupy  Kapitałowej  …………………………………………
w załączeniu*.

……………….………………………………….
                                                                                                                  ( pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do 

* niepotrzebne skreślić                                                                  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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