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Załącznik nr 2a do SWZ          

Podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/podmiotu składającego oświadczenie) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

 składamy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP  

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz  

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w 

m. Brzeg i Kup w roku 2022”, prowadzonego przez Gminę Lubsza, oświadczam, co 

następuje: 

 

1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

1.1 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
pkt. 1-6 ustawy PZP.  
 
1.2. 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 i 5 ustawy PZP). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP 
podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………  
Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:  
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
w pkt. ………………. Specyfikacji Warunków Zamówienia udostępniam następujące zasoby:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(należy wskazać zakres w jakim podmiot trzeci udostępnia zasoby) 
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Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

określone przez Zamawiającego w pkt. 7.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie 

których udostępniam swoje zasoby Wykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

3. 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. 
 

 

 

………………… dnia …….…………..                                                                   ..........................................................  
( Miejscowość)                                                                                 (Podpis podmiotu udostępniającego zasoby/osoby uprawnionej do występowania                   

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


