Załącznik nr 2 do SIWZ PwW. 15.3.2015
…………………………………………….
/Nazwa i adres Wykonawcy/

Dotyczy przetargu nieograniczonego na :

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego
w Wasilkowie”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenia
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r.,

poz.907 ze zm.)

dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

lub

2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem
zdolnymi do wykonania zamówienia

technicznym

oraz

osobami

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Oświadczam,
udzielenie

że

zamówienia

nie

podlegam(-y)

wykluczeniu

z

postępowania

o

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.).

.................................................................
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy(-ów)

……………………………………., dnia …………………………. 2015r.

Załącznik nr 3 do SIWZ PwW. 15.1.2015
.....................................
/nazwa i adres wykonawcy/

Dotyczy przetargu nieograniczonego na :

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego
w Wasilkowie”
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Informuję, na podstawie art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), że
a) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), *
b) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej
składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy. *
1)..............................................................................................................
2)..............................................................................................................
3)..............................................................................................................
4)..............................................................................................................
5)..............................................................................................................
6)..............................................................................................................
n) – w razie potrzeby wiersze powielić

............................................................
/podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy/

……………………………………., dnia …………………………. 2015r.
* niepotrzebne skreślić

