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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Znak sprawy: ZP.263.22.1.2023.SPP 

 

Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Siemianowicach Śląskich 

ul. Szkolna 17 

41- 100 Siemianowice Śląskie 

 

Wykonawca: 

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

(odpowiednio - pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pomieszczeń w 

budynku położonym  przy ulicy Wróblewskiego 10  w Siemianowicach Śląskich - II postępowanie”. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

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

rozdziale V Zapytania ofertowego, dot. zdolności technicznej i zawodowej. 

 
…............................................                                                                        …........................................ 
Miejscowość i data                                             podpis osoby/osób uprawnionej/ych do 
         reprezentowania wykonawcy 

 
Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 
wykonawców z osobna. 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

Znak sprawy: ZP.263.22.1.2023.SPP 

 

Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Siemianowicach Śląskich 

ul. Szkolna 17 

41- 100 Siemianowice Śląskie 

 

Wykonawca: 

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

(odpowiednio - pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące wykluczenia z postępowania 

 oraz powiązań kapitałowo- osobowych z Zamawiającym 

 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pomieszczeń                          

w budynku położonym przy ulicy Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich – II postępowanie”. 

* Należy zaznaczyć właściwe! 

• Oświadczam, że nie podlegam/ podlegam* wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie przesłanek określonych przez Zamawiającego w rozdziale VI                

w punkcie 1 i 2 Zapytania ofertowego. 

• Oświadczam, że nie jestem/ jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktyczny, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

…............................................                                                                                   ............................. 
Miejscowość i data                                             podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
                    do reprezentowania wykonawcy 

  
 

 

 

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

wykonawców z osobna. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu, są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz ostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

Znak sprawy: ZP.263.22.1.2023.SPP 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pomieszczeń w 

budynku położonym  przy ulicy Wróblewskiego 10  w Siemianowicach Śląskich – II postępowanie”, 

celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. wykonania minimum 2 robót 

budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. polegających na wykonaniu remontu 

pomieszczeń    w tym wykonaniu kompleksowych usług remontowych wymagających przeprowadzenia 

prac murarskich, tynkarskich i malarskich oraz robót instalacyjnych  i  elektrycznych,  w okresie ostatnich 

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości  nie mniejszej niż 

90 000,00  zł brutto każda z robót, OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty: 

Lp. Podmiot, na rzecz którego 
roboty były wykonane/ są 
wykonywane 

Wartość brutto 
umowy w pln 

Data 
wykonania 

(data 
rozpoczęcia i 
zakończenia 
robót) 

Miejsce 
wykonania 

Rodzaj robót (Opis 
wykonanej roboty 
budowlanej) 

  

 

    

  

 

    

 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych 

wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu 

Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wykazu dowody określające czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
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inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

 

    …............................................                                                                              .............................. 
             Miejscowość i data                                     podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
                                   do reprezentowania wykonawcy 

 

 


