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Załącznik nr 2 do SWZ 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 

ul. Ks. St. Suchowolca 26  

15-567 Białystok 

 

Oświadczenie 

składane na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawa Pzp”, 

 
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Zakup  i dostawa artykułów spożywczych” 

 
Znak sprawy: SR-I. 26.1.3.2022 

 

I. Oświadczenie DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
 

Lp. Dane podmiotu Informacje** 

1.1 Nazwa 
Wykonawcy 

 

1.2 Adres 
Wykonawcy 

ul. …………………………………….    nr……………… 

Kod: ….....-…………poczta ………………………………… 

województwo: 

kraj:  

1.3 Rodzaj 
Wykonawcy 

 mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo  jednoosobowa działalność gospodarcza 

1)Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 

1. Oświadczam, że: 

1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP, 
 

2) Spełniam warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu. 
 

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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2ustawy Pzp Wykonawca podjął następujące środki 
naprawcze**: 
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……………………………………………………………………..…………………………………………………………….…..……………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………….…………………… 

 
** właściwe wypełnić 

 
 

II. Oświadczenie dotyczące PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jeśli jest znany na etapie składania ofert): 

 
Oświadczam/y, 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 wskazane w specyfikacji 
warunków zamówienia. 
 
 
 

III. Oświadczenie dotyczące PODANYCH DANYCH:  
 
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. 

 

 

oświadczenie składane jest pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 
podpisem osobistym. 

 
Uwaga: 
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, 
w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia. 
 
 

 

 


