
Załącznik nr 2a do SWZ 
 

Zamawiający: 
Gmina Więcbork 
ul. Mickiewicza 22 
89-410 Więcbork 

  
Wykonawca: 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
     (pełna nazwa, adres) 

 
Oświadczenie  

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, składane w związku z art. 125 ust. 5 ustawy o niepodleganiu 
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oleju opałowego 
wraz z transportem i rozładunkiem dla placówek oświatowych Gminy Więcbork  

 

oświadczam, co następuje: 

 
I. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

W związku z tym, że Wykonawca .................................................................................... (należy 
wskazać nazwę i adres Wykonawcy) ubiegający się o udzielenie zamówienia na nin. zadanie, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na moich zasobach, na  zasadach  
określonych  w  art.  118 ustawy  Pzp,  oświadczam, że  spełniam  następujące  warunki  udziału                 
w  postępowaniu  określone  przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale 
7 w: 
pkt .................................., 
pkt .................................. 
(należy wskazać właściwą jednostkę redakcyjną Specyfikacji Warunków Zamówienia, określającą warunek udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu którego spełnienia Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp, na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby składającego niniejsze oświadczenie) 
 

II. Niepodleganie wykluczeniu 
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, 5                 

i 7 ustawy Pzp. 
 
 

………………………………………………   …………………………………………………………… 
                  miejscowość, dnia                        podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
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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 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp).  
 
Jednocześnie oświadczam, że  w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 
podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………   …………………………………………………………… 
                  miejscowość, dnia                            podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 

 
 
 
 

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. 
 
 

………………………………………………   …………………………………………………………… 
                  miejscowość, dnia                            podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 

 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp wykazuję, że podmiotowe środki dowodowe 
wymagane przez Zamawiającego można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod poniższymi adresami 
internetowymi: 

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

 
 

………………………………………………   …………………………………………………………… 
                  miejscowość, dnia                            podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
 


