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Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie 

 

Załącznik nr 2  

 

Zamawiający:  

 

Gmina Jeżewo 

ul. Świecka 12 

86 – 131 Jeżewo 

NIP: 559-11-30-658 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

 

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: „ustawą Pzp”) 

 

Wykonawca: 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

…………………….……...................…… 

……………………………………….….. 

 

Adres: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

NIP /REGON ………………………..... 

KRS/CEiDG ……………………….….. 

Telefon ……………………………..…. 

E-mail …………………………………. 

 

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych 

do reprezentowania Wykonawcy:  

…………………………………….…… 

………………………………...……….. 

 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie” 

prowadzonego przez Gminę Jeżewo, oświadczam, że:  

 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1  pkt. 1 i 4 ustawy Pzp. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

 art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 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: ………………………………………………………..……….. 
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OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie” 

prowadzonego przez Gminę Jeżewo, oświadczam, że: 

 

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w rozdziale VII pkt. 2. 

 

 

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. 

 

 

 

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

         Miejscowość i data                                                            Podpis Wykonawcy lub osoby 

                                                                                      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy   

 

 

 

 

Odpis  z KRS/CEiDG lub inne podmiotowe środki dowodowe (wskazać jakie: ………………………..)  

można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod niżej wskazanymi adresami: 

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

 

 


