W trosce o bagna i ludzi
Osowiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Załącznik nr 11 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.26.31.2020

Zamawiający:
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniądz
Wykonawca:

...................................................................
(pieczęć 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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę „Aktualizacja operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych
Biebrzańskiego Parku Narodowego”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Wskazuję adresy stron internetowych, z których Zamawiający może bezpłatnie pozyskać określone
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2, § 5, § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126):
- na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp, wskazuję adresy stron internetowych, z których Zamawiający może bezpłatnie pozyskać
określone dokumenty:
ceidg.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (jeżeli dotyczy),
lub
ems.ms.gov.pl - Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy).

- w przypadku jeżeli Wykonawca jest z zagranicy dokumenty należy pozyskać bezpłatnie:
……………………………………………………………….………………………………………. (podać adres strony internetowej).
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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, 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.
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………….…………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
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)

…………………………………………………
(Miejscowość i data)

(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

……….….………..................................................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych w imieniu Wykonawcy)
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