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Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania

Ja/ My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.:

"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wdrożenie usług
Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierci u"" dla

Gminy Zawiercie, oświadczamy, co następuje:

1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1),2),4) i 8) ustawy Pzp .

Miejscowość, data: .

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoW C7 tP,,,,,m, operacvjnego WOj'wódrtw, Śląsklego na lata '0'4-'0'0, 0",,,,,, H "W''''',' rozwoju cvfrowvch usług publicznvch"
Strona 1 z 5



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

~ Śląskie. Pozytywna energia
Unia Europejska

Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Załqcznik nr 7a do SIWZ

Oznaczenie sprawy: .

L ,

Oświadczenie o podjętych krokach naprawczych

Składane w warunkach występowania pozytywnej przesłanki podstawy do wykluczenia
spośród wymienionych wart. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 ustawy prawo zamówień

publicznych

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania pn.: "Zakup

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wdrożenie usług

Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu"" na

podstawie art ustawy prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę

wykluczenia spośród wymienionych wart. 24 ust. 1 pkt 13-14,16-20 lub ust. 5)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy

prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

Miejscowość, data: .

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego0J er I Programu Operacvjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, D,'""" 2.1. "W,,,~I,rozwoju cvfrowvch usług publicznych"
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Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Oświadczamy, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołujemy się w niniejszym postępowaniu pn.: JJZakuP sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem w ramach projektu pn.: JJWdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi
Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu?", tj.:

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość, data: .

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WOjewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. JJWsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznvch" Strona 3 z 5
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Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ja/ my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: "Zakup

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wdrożenie usług

Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierci u"" dla

Gminy Zawiercie, oświadczamy, co następuje:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejscowość, data: .

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" Strona 4 z 5
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Informacja
składana w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegamy na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość, data: .

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WOjewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" Strona Sz 5


