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Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

 

Przystępując do postępowania na: dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektu 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 

w Poznaniu 

 

Działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

(należy podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  i spełnieniu warunków 

udziału w postepowaniu 

Oświadczam, że na dzień składania ofert : 

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu 

 

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. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………… 

 

Informacja o podmiotach udostępniających zasoby wykonawcy (art. 25a ust. 3 pkt. 2)  

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

zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, który/e nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania: 

Nazwa i adres podmiotu:  ……………………………………………………………………………………… 

Zasoby, na które powołuje się Wykonawca: ……………………………………………………………… 
(należy wskazać odpowiednie zasoby: zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja  finansowa lub ekonomiczna) 

 

Informacja o podwykonawcach (art. 25a ust. 5 pkt. 2) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert następujący podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu zamówieni nie podlegają wykluczeniu z postępowania: 

Nazwa i adres podwykonawcy:  ……………………………………………………………………………… 

 

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 

 

pieczęć Wykonawcy 

data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 


