
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

Nr postępowania: DAS-251-10/20 

 

Nazwa (Firma) Wykonawcy:   …………………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy:   …………………………………………………………… 

Osoba reprezentująca Wykonawcę:  …………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu 

nadprzewodzących detektorów pojedynczych fotonów dla Centrum Astronomicznego im. 

Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie” oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Roz. 

VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) a w szczególności, 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej określone w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2) lit. A SIWZ na dowód czego 

załączam wstępny wykaz dostaw. 
 

 

............................... dnia .......................... roku. 
  (Miejscowość) 

 

....................................................................................... 
( pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

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

Zamawiającego w Roz. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), polegam na 

zasobach następującego/-ych podmiotu/ów: 

1. …………………………………………………………………………..……………. 

w następującym zakresie:  

Ad. 1. …………………………………………………………………………….……………. 

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

 

............................... dnia .......................... roku. 
  (Miejscowość) 

....................................................................................... 
( pieczęć i podpis osoby uprawnionej 



do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 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. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

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

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

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

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

(należy podać wyczerpujące uzasadnienie) 

 

 

 

............................... dnia ...................... roku. 
  (Miejscowość) 

....................................................................................... 
( pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

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 .............................. roku. 
   (Miejscowość)  

 

 

....................................................................................... 
( pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

  



WSTĘPNY WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Na potrzeby postępowania postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez 

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w przedmiocie: „Dostawa 

systemu nadprzewodzących detektorów pojedynczych fotonów dla Centrum Astronomicznego 

im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie” przedkładam wstępny wykaz dostaw 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 

wykonane: 

 

l.p. 

 

 

Wykonawca 

zamówienia 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Wartość (netto) 

zamówienia 

wykonanego 

przez 

Wykonawcę 

(PLN)  

Informacje o rodzaju 

wykonanych zamówień 

(opis dostaw 

potwierdzających 

spełnienie warunku) 

Data 

wykonania 

(mm,rrrr) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

__________________ dnia __.__.__________ r. 

                       ______________________________ 

                          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Oświadczam, iż ww.  dostawy zostały wykonane należycie  na dowód czego: 

- załączam / nie załączam* dowody określające czy wykazywane dostawy zostały wykonane należycie, 

w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

 

 

*-niepotrzebne skreślić. 


