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 zał. nr 2 do SWZ składany wraz z ofertą  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

CZĘŚĆ I 
ZAMAWIAJĄCY : 
MIASTO RACIBÓRZ- Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu ul.Sienkiewicza 1,  
47-400 Racibórz  
adres poczty elektronicznej  zamowienia@ops-raciborz.pl 
Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: DAR 2211.2.2021 
 
Przedmiot zamówienia  

„Świadczenie usług opiekuńczych , specjalistycznych usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na 

terenie miasta Raciborza" 

  
             CZĘŚĆ II 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 (pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu)  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………….…….......................................................................................................................... 
 
Informacje na temat przedstawicieli  Wykonawcy: 
 
Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) 
upoważnionych do  reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia: 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………...… 
 
telefon: ………………………………   e-mail: …………………………………….……..…... 
 
Podstawa do reprezentacji: …………………………………….……..……….……………..… 
 

 
CZĘŚĆ III 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień  publicznych  (dalej jako: ustawa Pzp) 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 
pkt .4 ustawy Pzp. 
                            
Oświadczam,   że  zachodzą w stosunku   do mnie podstawy  wykluczenia z  postępowania 
na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
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wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt ….. Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – 
samooczyszczenie):  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe: 
 

1) ………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………….. 
 

 
Część IV: 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane  na  podstawie  art. 112 ust. 2  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień  publicznych  (dalej jako: ustawa Pzp) 
  

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

Oświadczam, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdz. VIII ust.2  Specyfikacji Warunków  Zamówienia. 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale XI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia  
 

  polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów*  
  nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów*  

 
* zaznaczyć właściwe 

Nazwa i adres podmiotu:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Udostępnione zasoby:  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
(w przypadku zaznaczenia, iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy wskazać podmiot i określić 
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  
 
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. 
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Część V 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki  informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 
RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu*  
 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 w sprawie ochrony danych fizycznych w związku z przetwarzaniem dany6ch 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
(Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016,)  

 
 
 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art.13ust.4 lub art.14ust.5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
 
 
 
 
 
 
 
* Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej ( w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
 


