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Załącznik nr 2 do SWZ 

Formularz oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

 
Gmina Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy 

Pzp, o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne, o których stanowi art. 3 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa PZP”), zamieszczonego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, a także po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia i jej 

załącznikami my, niżej podpisani: 

 

Wykonawca1: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

nr tel. …............................................................... 

e - mail ….............................................................. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), 

akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania i złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy za cenę ryczałtową: 

Część nr 1: Placówki oświatowe na terenie Gminy Pruszcz Gdański.    

1)  za cenę ryczałtową brutto           zł (słownie cena brutto:         zł), w tym należny podatek VAT  

 

w tym: 

 
1 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, podać dane wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum; w razie potrzeby rozszerzyć o kolejne pozycje 
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Zadanie Podział kosztów Wartość zł netto  Wartość zł brutto 

1 2 3 4 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | ul. Akacjowa 2 
| 83-010 Borkowo 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Publiczne Przedszkole w Borkowie | ul. Akacjowa 2A | 83-
010 Borkowo  

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie 
| ul. Szkolna 9 | 83-031 Łęgowo 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | ul. Jesionowa 7 | 83-
021 Przejazdowo 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Szkoła Podstawowa im. K. Wojtyły w Rotmance | ul. J. 
Piłsudskiego 37 | 83-010 Rotmanka 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Gminne Przedszkole w Straszynie | ul. Pocztowa 19 | 83-
010 Straszyn 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Straszynie | ul. 
Starogardzka 48 | 83-010 Straszyn 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince | ul. 
Szkolna 10 | 83-011 Wiślinka 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

RAZEM * 

* podsumowanie kolumny 4 należy przenieść do ust. 2 pkt 1 formularza oferty.   

 

 

2) udzielamy rękojmi na przedmiot zamówienia na okres           miesięcy licząc od dnia odbioru. 

 

 

Część nr 2: Pozostałe budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruszcz Gdański.  

1)  za cenę ryczałtową brutto           zł (słownie cena brutto:         zł), w tym należny podatek VAT  

 

w tym: 
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Zadanie 
Wyszczególnienie rodzaju 

kwalifikowanego kosztu 
Kwota netto [zł]  Kwota brutto [zł] 

1 2 3 4 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | ul. 
Serwisowa 113 | 83-000 Będzieszyn 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna w Cieplewie 
| ul. Długa 20A| 83-031 Cieplewo 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgowie | ul. Spacerowa 8 | 
83-031 Łęgowo 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Stanica Wodna w Wiślince | ul. Brzegowa 3 | 83-011 
Wiślinka 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Świetlica Wiejska w Bystrej | ul. Ogrodowa 3 | 83-021 
Bystra 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Świetlica Wiejska w Goszynie | ul. J. Wybickiego 12 | 83-
010 Goszyn 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Świetlica Wiejska w Juszkowie | ul. Sportowa 10A | 83-000 
Juszkowo 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Świetlica Wiejska w Mokrym Dworze | Mokry Dwór 5C | 
83-021 Mokry Dwór 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Świetlica Wiejska w Rekcinie | ul. Spacerowa 7 | 83-010 
Rekcin 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Świetlica Wiejska w Rokitnicy | ul. Bałtycka 3C | 83-000 
Rokitnica 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Świetlica Wiejska w Wiślinie | ul. Słoneczna 4 | 83-010 
Wiślina 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

Świetlica Wiejska w Żuławie | ul. Lipowa 11 | 83-010 
Żuława 

roboty instalacyjno-
montażowe 

  

zakup urządzeń 
wyposażenia 

  

RAZEM * 

* podsumowanie kolumny 4 należy przenieść do ust. 2 pkt 1 formularza oferty.   
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2) udzielamy rękojmi na przedmiot zamówienia na okres           miesięcy licząc od dnia odbioru. 

 

3. Oświadczamy, iż cena określona powyżej obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych 

w SWZ wraz z załącznikami.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium dotyczące: 

a) Części nr … w wysokości: …………… zł, w formie ……………………..  

b) Części nr … w wysokości: …………… zł, w formie ……………………..  

Zwrot wadium powinien zostać dokonany, w zależności od formy wniesienia, w następujący sposób2: 

 Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr: ……………… 

 Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia 

należy przesłać gwarantowi / poręczycielowi na adres e-mail: …………………………….. 

 

4. Oświadczamy, że jesteśmy3:  

 mikroprzedsiębiorcą 

 małym przedsiębiorcą 

 średnim przedsiębiorcą 

 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

 innym rodzajem (wpisać): ……………………………………………………………… 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochro-nie danych RODO Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

 
2 Wybrać właściwą pozycję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią kratkę, w zależności od formy w jakiej 
wykonawca wniósł wadium, oraz wypełnić stosownie do okoliczności. 
3 Zaznaczyć właściwe przez wpisanie znakiem „X” do pustej kratki. Definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorcy 
znajdują się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 162). 
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7. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy PZP oświadczamy, że dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać:4 

 siłami własnego przedsiębiorstwa 

 z udziałem Podwykonawcy/ów:5 

Lp. Nazwa części zamówienia, które zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom 

Podwykonawca 

(jeżeli jest już znany) 

1   

2   

 

8. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy zawarty w SWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku 

przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 

wyznaczonym i do realizacji umowy na warunkach określonych w projekcie umowy oraz w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami. 

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.  

10. Informujemy, że wybór naszej oferty:6 

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. odwrotne 

obciążenie, polegające na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na 

nabywcę) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.); 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. odwrotne 

obciążenie, polegające na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na 

nabywcę) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.): 7 

− w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ____________ (nazwa (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania); 

− wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: 

____________ zł netto; 

− stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 

zastosowanie: ____________%. 

11. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, 

stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie 

 
4 Wybrać właściwą pozycję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią kratkę. 
5 W przypadku, w którym wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, należy 
odpowiednio wypełnić tabelę. 
6 Wybrać właściwą pozycję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią kratkę. 
7 Wypełnić odpowiednio do okoliczności. 
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internetowej pismach Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są:8 

 jawne; 

 informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą 

i oznaczonych ____________________________________ zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 

potwierdzamy w załączonych do niniejszej oferty wyjaśnieniach. 

13. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

 

 

 
8 Wybrać właściwą pozycję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią kratkę. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 

oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

Oświadczenie składane wraz z ofertą 

 

Wykonawca9: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.10 

 
9 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie składa 
każdy z wykonawców. 
10 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje 
się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), 
art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 

50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, 

o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
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2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. poz. 835).11 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 

UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega 

w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, 

na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy 

zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach 

lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: 

………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać 

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

…………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych 

zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………………….…….. (podać pełną 

 
11 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż 

jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ............................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ............................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania w formie JEDZ/ESPD 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

 

Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 

rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

Oświadczenie składane wraz z ofertą 

 

Podmiot udostępniający zasoby: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.12 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

 
12 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje 
się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), 
art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 

50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, 

o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
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przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. poz. 835).13 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ............................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ............................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 

  

 
13 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 PZP 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego 

Występując w imieniu Wykonawcy14: 

…………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wraz adresem oraz nr NIP lub REGON) 

 

reprezentowanego przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

oświadczamy, co następuje: 15 

 Oświadczam, że nie przynależę  do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innymi 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w niniejszym postępowaniu. 

 Oświadczam, że przynależę  do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innymi 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w niniejszym postępowaniu. 

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 

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

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 

postępowaniu, ponieważ złożone oferty obejmują odrębny przedmiot zamówienia. 

Uwaga: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 

z niniejszym oświadczeniem informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej.  

 
14 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, podać dane wszystkich wspólników spółki cywilnej lub 
członków konsorcjum; w razie potrzeby rozszerzyć o kolejne pozycje 
15 Wybrać właściwą pozycję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią kratkę. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą oraz w 

oświadczeniu złożonym na wezwanie Zamawiającego   

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego 

 

Występując w imieniu Wykonawcy16: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wraz adresem oraz nr NIP lub REGON) 

 

reprezentowanego przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do 

SWZ, a także w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz 

art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, złożonym w oparciu o wzór zawarty w załączniku nr 4 

do SWZ są aktualne. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

  

 
16 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, podać dane wszystkich wspólników spółki cywilnej lub 
członków konsorcjum; w razie potrzeby rozszerzyć o kolejne pozycje 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą oraz w 

oświadczeniu złożonym na wezwanie Zamawiającego   

na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego 

 

Podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wraz adresem oraz nr NIP lub REGON) 

 

reprezentowanego przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do 

SWZ, a także w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz 

art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, złożonym w oparciu o wzór zawarty w załączniku nr 5 

do SWZ są aktualne. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego 

 

Wykonawca17: 

…………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Lp. Imię i nazwisko Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Uprawnienia   
i ich numer 

 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą 

1 2 3 4 5 

1.   

rodzaj 
...................................................... 
nr uprawnień  
...................................................... 

Samodzielnie na podstawie: 
 

……………………………….* 
(należy wskazać rodzaj umowy np. umowa 

o podwykonawstwo, umowa cywilno-
prawna itp.) 

Osoba zostanie udostępniona przez 
inny podmiot* 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

  

 
17 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, podać dane wszystkich wspólników spółki cywilnej lub 
członków konsorcjum; w razie potrzeby rozszerzyć o kolejne pozycje 



 

Gmina Pruszcz Gdański  Nr sprawy: ZP.271.41.2022 

11 

Załącznik nr 10 do SWZ 

Wykaz dostaw 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego 

 

Wykonawca18: 

…………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Lp. 
Rodzaj dostaw 

(wykonany zakres rzeczowy) 
 

Wartość 
dostawy 

[zł] 

Data wykonania 
dostawy 

(zakończenia) 
 

dzień/m-c/rok 

Podmiot, na 
rzecz którego 

dostawa została 
wykonana 

1 2 3 4 5 

1.  
……….. zł 

brutto 
  

 

 
W załączeniu dowody określające czy dostawa wskazana w wykazie zostały wykonane należycie. 
 
W przypadku, gdy wykonane dostawa stanowi część dostawy o szerszym zakresie, należy wyodrębnić 
rodzajowo/kwotowo dostawę, która jest wymagana w celu spełnienia warunku stawianego przez 
Zamawiającego. 

 

 
18 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, podać dane wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum; w razie potrzeby rozszerzyć o kolejne pozycje 
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