
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ 

Informacje dotyczące Wykonawcy     

  

Nazwa ……………………………………………………….. 

Ulica i numer ……………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………….. 

NIP/PESEL ……………………………………………………….. 

REGON ……………………………………………………….. 

KRS/CEiDG ……………………………………………………….. 

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów: ……………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Remont 4 sal lekcyjnych w formule 

‘zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez Zespół Szkół Ekonomicznych  w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3, 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1ustawy 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 wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 

1lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 

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

 

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

 

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, data) 

 
 

 

……………………..…………….……………………………………… 



 

(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ 

Informacje dotyczące Wykonawcy     

  

Nazwa ……………………………………………………….. 

Ulica i numer ……………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………….. 

NIP/PESEL ……………………………………………………….. 

REGON ……………………………………………………….. 

KRS/CEiDG ……………………………………………………….. 

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów: ……………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Remont 4 sal lekcyjnych w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez Zespół Szkół Ekonomicznych  w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3, 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

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

Warunków Zamówienia. 

 

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, data) 

 

 
 

……………………..…………….……………………………………… 



 

(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 



 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ 

Informacje dotyczące Wykonawcy     

  

Nazwa ……………………………………………………….. 

Ulica i numer ……………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………….. 

NIP/PESEL ……………………………………………………….. 

REGON ……………………………………………………….. 

KRS/CEiDG ……………………………………………………….. 

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów: ……………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………….. 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

Oświadcza że:  

 

1. NIE NALEŻY z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP* 

 

2. NALEŻY  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),   w zakresie wynikającym z art. 108 

ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*:  

 

a. …………………………………….. 

b. …………………………………….. 

 

2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**. 

 

**(jeżeli dotyczy) 

 

 

……………………………..……………………… 
                                       (miejscowość, data) 

 

 

 

……………………..…………….……………………………………… 
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

*niepotrzebne skreślić 



 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ  
 

Informacje dotyczące Wykonawcy     

  

Nazwa ……………………………………………………….. 

Ulica i numer ……………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………….. 

NIP/PESEL ……………………………………………………….. 

REGON ……………………………………………………….. 

KRS/CEiDG ……………………………………………………….. 

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów: ……………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Przystępując do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

Remont 4 sal lekcyjnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

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

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 

 

 

Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności 

Kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia (numer, rodzaj i zakres 

posiadanych uprawnień budowlanych 

oraz numer i zakres uprawnień 

zawodowych) 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania osobą 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

……………………………..……………………… 
                                       (miejscowość, data) 

 

 
 

……………………..…………….……………………………………… 

(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ 

 

 

Informacje dotyczące Wykonawcy     

  

Nazwa ……………………………………………………….. 

Ulica i numer ……………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………….. 

NIP/PESEL ……………………………………………………….. 

REGON ……………………………………………………….. 

KRS/CEiDG ……………………………………………………….. 

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów: ……………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

WYKAZ ROBÓT  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Remont 4 sal lekcyjnych wraz z przyległymi ciągami komunikacyjnymi w formule zaprojektuj  

i wybuduj” realizowanego w ramach PROJEKTU PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W POWIECIE RACIBORSKIM – ZSE W RACIBORZU, ETAP II.  

oświadczam, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane polegające 

na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy małej architektury w postaci siłowni zewnętrznej lub placu zabaw 

wraz z boiskiem w formule zamówienia zaprojektuj i wybuduj, o wartości nie mniejszej niż  50 000,00 zł brutto 

oraz przedstawi dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

L.p. 
Podmiot,  

na rzecz którego 

roboty zostały 

wykonane 
należy wskazać nazwę 

 i adres 

Zakres wykonanych robót 

 

Wartość brutto 

wykonanych robót 

Termin wykonania 

robót 
 

należy wskazać datę 
/dd.mm.rrrr/ 

1. 

 

 

 

   

 

 

 

……………………………..……………………… 
                                       (miejscowość, data) 

 
 

 

……………………..…………….……………………………………… 
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 


