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ZP/PN/7/2020/RED                                                                               Załącznik nr 1 do SIWZ  

(wzór)  
                                                                      

 
 (pieczątka Wykonawcy)     
 

 
            WYKONAWCA                                               ZAMAWIAJĄCY     
……………………………………………………………          Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA 
……………………………………………………………                  Plac Solny 14 
……………………………………………………………                          50-062 Wrocław 
……………………………………………………………                tel./fax. +48 71 783 5 10/11 
(imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy)           

 
REGON: …………………………… 
NIP: ………………………………… 
  
NR KONTA BANKOWEGO …………………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
OSOBA upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:   

 

……………..…………………………………………………………(w razie potrzeby należy dołączyć pełnomocnictwo) 

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: ………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko  
 

Nr telefonu komórkowego  

 

Nr telefonu stacjonarnego  

Adres mailowy  
 

 

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y 

 

dla przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie usługi wydruku od sześciu do szesnastu 

numerów biuletynu wroclaw.pl ”, oświadczam co następuje: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w tym Wzoru umowy za poniższe wynagrodzeniem: 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA (BRUTTO) za  wskazane poniżej warianty (celem 

porównania ofert):  

 

Brutto: ……………………………………………………………………… 

 

słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

  

(słownie: ...............................................................). 
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Na wyżej wymienione wynagrodzenie będą składały się: 

 

 

a)     dla Wariantu 1: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

(słownie: ...............................................................) 

 

b)     dla Wariantu 2: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

c)     dla Wariantu 3: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

d)     dla Wariantu 4: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 
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netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

e)     dla Wariantu 5: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

 

 

 

f)     dla Wariantu 6: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

g)     dla Wariantu 7: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  
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podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

 h)    dla Wariantu 8: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

i)     dla Wariantu 9: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

j)     dla Wariantu 10: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

k)     dla Wariantu 11: 

 

brutto: .................... zł 
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(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

l)     dla Wariantu 12: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

m)     dla Wariantu 13: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

 

n)     dla Wariantu 14: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  
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podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

o)     dla Wariantu 15: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

 p)    dla Wariantu 16: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

q)     dla Wariantu 17: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

r)     dla Wariantu 18: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 
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netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

s)     dla Wariantu 19: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

t)     dla Wariantu 20: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

u)     dla Wariantu 21: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 
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(słownie: ...............................................................). 

 

 

v)     dla Wariantu 22: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

w)     dla Wariantu 23: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

 x)    dla Wariantu 24: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

 

y)     dla Wariantu 25: 

 

brutto: .................... zł 
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(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

z)     dla Wariantu 26: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

aa)     dla Wariantu 27: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................) 

 

bb)     dla Wariantu 28: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 
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(słownie: ...............................................................). 

 

cc)     dla Wariantu 29: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

 

dd)     dla Wariantu 30: 

 

brutto: .................... zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

 

netto: .................. zł 

 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 

dzień realizacji przedmiotu zamówienia  

 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

 

(słownie: ...............................................................). 

 

 

 

 

2. Oświadczam, że dla potrzeb określonych w SIWZ kryteriów: 

 

1) Maksymalny czas w jakim jestem w stanie dostarczyć na adres lub adresy wskazane 

przez Zamawiającego zapakowany nakład biuletynu, zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w Kryterium nr 2 wynosi ……….. godzin. 

2) Maksymalny czas w jakim jestem w stanie sprawdzić piliki z ostateczną wersją 

numeru biuletynu do wydruku i powiadomić Zamawiającego o ewentualnych błędach, 

zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Kryterium nr 3 wynosi …………. minut. 

3) Maksymalny czas przez jaki będę czekał na odesłanie przez Zamawiającego 

poprawionych plików z ostateczną wersją biuletynu do wydruku po ewentualnym 

powiadomieniu Zamawiającego o błędach, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 

Kryterium nr 4 wynosi …………. minut.  

4) W przypadku zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego, dostarczę nakład pod dwa 

adresy wskazane przez Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 

Kryterium nr 5 wynosi ……… (tak/nie). 3 

3. Oświadczam, że: 
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1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

2) akceptuję termin płatności zgodnie z wzorem umowy,  

3) jestem / nie jestem 3 podatnikiem podatku VAT, 

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 

5) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach, w zakresie i na zasadach określonych 

w SIWZ, jej załącznikach w tym wzorze umowy,  

6) zapoznałem się z SIWZ, jej załącznikami w tym wzorem umowy oraz wszelkimi dot. 

ich modyfikacjami (o ile dotyczy), w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,  

7) zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w 

trakcie jego realizacji przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, w tym 

m.in. przepisami prawa z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, 

gospodarowania odpadami oraz transportu odpadów,  

8) w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) 

………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w 

załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp oraz w celu potwierdzenia 

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  

9) w przypadku wybrania mojej oferty – zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

wyznaczonym terminie, 

10) zobowiązuję się w przypadku gdy w trakcie postępowania dojdzie do zmiany 

dotyczącej mnie sytuacji w zakresie grupy kapitałowej – do obowiązkowej aktualizacji 

oświadczenia w przedmiotowej kwestii, 

11) w niniejszym postępowaniu polegać będę / nie będę polegać1 na zasobach 

poniższych podmiotów trzecich, które będą jednocześnie podwykonawcami: 

- …………………………………………  (podać firmy /nazwy)  w zakresie ……………………………………. 

(opisać zakres),  tj. …..   % przedmiotu zamówienia. 2 

 - …………………………………………  (podać firmy /nazwy)  w zakresie ……………………………………. 

(opisać zakres),  tj. …..   % przedmiotu zamówienia. 2 

12) zamierzam / nie zamierzam 1 powierzyć realizację przedmiotu zamówienia 

następującym podwykonawcom (niebędącymi podmiotami trzecimi): 

-  …………………………………………. (podać firmy /nazwy/ podwykonawców),  następującą część 

zamówienia: ........................................................................... (opisać zakres)  tj. 

........ (%).2 

-  …………………………………………. (podać firmy /nazwy/ podwykonawców) następującą część 

zamówienia: .................................................................................. (opisać zakres)  

tj. ........ (%).2 

4. Jeżeli Wykonawca bierze udział w postępowaniu wspólnie z innymi Wykonawcami to 

pozostali Wykonawcy składają odrębne oświadczenia, stanowiące Załącznik nr 2 (dotyczy 

wykluczeń) oraz Załączniki nr 3 (dotyczy warunków – w zakresie w jakim, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu jaki do SIWZ (art. 

25a ust. 6).  

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania): 

…................……………………………………….……………………………………………................2 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu: 

….........................................................................................................2 
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5. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? ……… (tak/nie). 3 

 

6. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczone są klauzulą „Nie 

udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”, oraz zawarte są na stronach ……………………………2 

i jako powyższe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.  

UWAGA: W przypadku dokonania powyższego zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. 

dokumentach informacje organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje w rozumieniu 

powyższej ustawy posiadające wartość gospodarczą oraz wskazać jakie zostały podjęte 

działania w celu zachowania ich poufności przed ujawnieniem do wiadomości publicznej. 

Należy również wykazać (dowodami), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 3 art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) - wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XXII SIWZ. 

 

8. Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia są następujące załączniki: 

1) .................................................................... 

2) ………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………... 

 

Ofertę składam na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 
 …………….…….  (miejscowość), dnia ………….……. r.                                      ………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  
z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpis 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Należy odpowiednio skreślić   
2 Należy wypełnić – o ile dotyczy  
3 Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
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ZP/PN/7/2020/RED                                                                 Załącznik nr 2 do SIWZ 

(wzór) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA OBLIGATORYJNE                

I FAKULTATYWNE 

 

dla przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie usługi wydruku od sześciu do szesnastu 

numerów biuletynu wroclaw.pl”, oświadczam co następuje: 

a) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12)-23) ustawy Pzp (wykluczenia obligatoryjne), zgodnie z którym z postępowania              o 

udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

19)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
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postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 

poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

- z wyjątkiem punktów wskazanych w poniżej (o ile dotyczy).    

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        

………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. ………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

   ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1) – 8) ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawcę: 

 

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 
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2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 

ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,                          

o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec, którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów                      

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

- z wyjątkiem punktów wskazanych w poniżej (o ile dotyczy).     

 

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.     

……………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. ……… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt 1) – 8) ustawy Pzp). Jednocześnie 
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oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………… 

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

    ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

Uwaga:  

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie uregulowań wskazanych w art. 

24 ust. 1  pkt 13) i 14) oraz 16)–20) oraz art. 24 ust. 5,  może  przedstawić  dowody  

na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do wykazania  jego  

rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej 

przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  

technicznych,  organizacyjnych  i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy.  Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,  jeżeli  wobec  

wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania  się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu (art. 24 ust. 8).  

2) W  przypadkach,  o  których  mowa  w art 24 ust. 1 pkt  19),  przed  wykluczeniem  

wykonawcy, zamawiający  zapewnia  temu  wykonawcy  możliwość  udowodnienia,  że  

jego  udział  w przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie  zakłóci  

konkurencji.  Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

 

 

UWAGA! – NALEŻY WYPEŁNIĆ I PODPISAĆ: 

Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia na żądanie Zamawiającego na podstawie 

§ 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponad powyższe 

oświadczenia – dokumentów dotyczących wykluczeń wskazanych w Rozdziale IX SIWZ                 

w odniesieniu do Wykonawcy. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

    ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 

 

 

 

 

 

b) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU TRZECIEGO, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  ……………………………………………………………………. 
(Należy podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. Należy wpisać 

wszystkie podmioty trzecie lub powielić niniejsze oświadczenie dla każdego podmiotu trzeciego) nie zachodzą 
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podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia* na podstawie art. 

24 ust 1 pkt 13) - 22) ustawy PZP /  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia* z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust 1 pkt  …....... (należy wskazać właściwe punkty). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                         ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  …………………………………………………………………….  
(Należy podać pełną nazwę/firmę i adres. Należy wpisać wszystkie podmioty trzecie lub powielić niniejsze 

oświadczenie dla każdego podmiotu trzeciego) nie zachodzą podstawy wykluczenia                            

z postępowania o udzielenie zamówienia* na podstawie art. 24 ust  5 pkt 1) – 8) ustawy 

PZP / zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia* 

na podstawie art. 24 ust 5 pkt  …… (należy wskazać właściwe punkty). 

 
 …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                    ……………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

Jednocześnie zobowiązuję się z uwagi na obowiązek Zamawiającego określony w art. 22a 

ust. 3 w zw. z jego uprawnieniem określonym w art. 22a ust. 6 ustawy PZP – do złożenia na 

żądanie Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju                w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                     w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia ponad powyższe oświadczenia - dokumentów 

dotyczących wykluczeń wskazanych w Rozdziale IX SIWZ w odniesieniu do ww. 

podmiotu/ów. 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                                  ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

 

c) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami:……………........………………………………………………………………………………………..(
Należy podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. Należy wpisać 

wszystkich podwykonawców lub powielić niniejsze oświadczenie dla każdego podwykonawcy) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia* na podstawie art. 

24 ust 1 pkt 13) - 22) ustawy PZP / zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia* na podstawie art. 24 ust 1 pkt  …....... (należy wskazać właściwe 

punkty).  

 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                              ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

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

 
(Należy podać pełną nazwę/firmę i adres. Należy wpisać wszystkich podwykonawców lub powielić niniejsze 

oświadczenie dla każdego podwykonawcy) nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia* na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) – 8) ustawy 

PZP / zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia* 

na podstawie art. 24 ust 5 pkt  …....... (należy wskazać właściwe punkty). 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                                   ……………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

 

d) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach a), b), c) są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                       ……………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

 

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze 

Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25a 

ust. 6)  

 

* niepotrzebne skreślić 
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ZP/PN/7/2020/RED                                                                Załącznik nr 3 do SIWZ 

(wzór) 

                                                                   

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

dla przetargu nieograniczonego na:Wykonanie usługi wydruku od sześciu do szesnastu 

numerów biuletynu wroclaw.pl”, oświadczam co następuje: 

a) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:  

 

- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonał, z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia, każde 

obejmujące wydruk gazety/biuletynu/czasopisma/newsletteru/informatora o łącznym 

nakładzie nie mniejszym niż 60 000,00 sztuk. 

 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                         ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

b) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………. 
 

(Należy podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. Należy wpisać 

wszystkie podmioty trzecie lub powielić niniejsze oświadczenie dla każdego podmiotu trzeciego,                       w 

następującym zakresie: ………..…………………………………………………………………………………………. 
(Należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   

       ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

Jednocześnie zobowiązuję się z uwagi na obowiązek Zamawiającego określony w art. 22a 

ust. 3 w zw. z jego uprawnieniem określonym w art. 22 a ust. 6 ustawy PZP – do złożenia 

na żądanie Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, następujących dokumentów: 
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„§ 9. 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował  niezbędnymi  

zasobami  w stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

 

 

1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;        

4)  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.” 

 

 
………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    

       ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

c) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach a), b) są 

aktualne zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                    ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 
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ZP/PN/7/2020/RED                                                              Załącznik nr 4 do SIWZ 

(wzór) 

 

Wykaz wykonanych usług 

Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

dla przetargu nieograniczonego na Wykonanie usługi wydruku od sześciu do szesnastu 

numerów biuletynu wroclaw.pl oświadczam co następuje: 

 Lp. 

Dokładnie opisać 
przedmiot zamówienia – 
usługi,  w tym rodzaj – 

gazety/biuletynu/czasop
isma/newsletteru/infor

matora 

Nakład 
zamówienia 
i ilość stron 
w nakładzie 

Czas realizacji od 
– do (dzień-
miesiąc-rok) 

Podmiot, na 
rzecz którego 

wykonano 
zamówienie 

Doświadczenie 
własne 

Wykonawcy / 
Wykonawca 

polega na wiedzy 
i doświadczeniu 

innych 
podmiotów 

1 2 3 4 5 6  

1      

Własne / oddane 
do dyspozycji* 

2     Własne / oddane 
do dyspozycji* 

* niepotrzebne skreślić 

 
Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, 
z których wynikać będzie spełnienie warunku określonego w rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.1 SIWZ. 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy. 
 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 
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ZP/PN/7/2020/RED                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ  

                                                                                                                      (wzór) 

 

 

Oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp 

 

 

dla przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie usługi wydruku od sześciu do szesnastu 

numerów biuletynu wroclaw.pl, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

●   Nie przynależę do żadnej/tej samej grupy kapitałowej *   

 

●  Przynależę do tej samej grupy kapitałowej i załączam listę podmiotów przynależących do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z adresem ich siedziby *  

 

• Jednocześnie oświadczam, że pomimo przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu 

z uwagi na poniższą argumentację/dowody *: 

 

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

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

UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów przez „grupę kapitałową” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również tego przedsiębiorcę.  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 
 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                    ………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA:  
1. Przez określenie „ta sama grupa kapitałowa” rozumie się Wykonawców/podmioty będące uczestnikami 
przedmiotowego postępowania przetargowego.   
2. Zamawiający uzna za aktualne złożone wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do 
jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej lub gdy w 
postępowaniu zostanie złożona jedna oferta. 
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ZP/PN/7/2020/RED                                                            Załącznik nr 6 do SIWZ  

                                                                                                                       (wzór) 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO  

DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW WYKONAWCY 

 

dla przetargu nieograniczonego na:Wykonanie usługi wydruku od sześciu do szesnastu 

numerów biuletynu wroclaw.pl, oświadczam co następuje: 

PODMIOT/TY UDOSTĘPNIAJĄCY/CE SWOJE ZASOBY:     

Lp. Nazwa Podmiotu Adres(y) Podmiotu(ów) 

   

   

   

 

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp oraz § 9 ust. ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.), oświadczam 

że:  

 

1. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres 

Wykonawcy): 

 

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

 

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

 

następujących zasobów:  

 

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

 

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

 
(wskazać dokładnie odpowiedni zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów Podmiotu trzeciego w zakresie 

następujących warunków: sytuacja ekonomiczna i finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa. Należy rozpisać 
dokładnie czy chodzi np.: doświadczenie w wykonaniu usług, dostaw zw. z przedmiotem zamówienia , posiadane 

określonych narzędzi, określone wyposażenie zakładu, posiadanie określonych urządzeń technicznych, – w 
zależności od postawionych warunków udziału w postępowaniu) 

 

na potrzeby realizacji zamówienia: 

 

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

 

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

 
(wskazać dokładnie nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) 

 

2. Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie 

na: 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać dokładnie sposób wykorzystania zasobów Podmiotu trzeciego przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w pkt 1 powyżej) 
 
 
 

3. Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:   
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(wskazać - opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z Podmiotem trzecim np.: rodzaj łączącej 

strony umowy w przedmiotowym zakresie) 
 

4. Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia jest 

następujący: 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(wskazać dokładnie zakres i okres udziału Podmiotu trzeciego  

przy wykonywaniu zamówienia) 

 

5. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą Pzp odpowiadam solidarnie 

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. 

 

 
      …………………. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                  ….…………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  
z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych 

do podpisu       
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ZP/PN/7/2020/RED                                                              Załącznik nr 7 do SIWZ  

(wzór) 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy 

w zakresie braku wykluczeń z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

dotyczące: 

 ………………………………….. 

 

………………………………………………….. 
( należy wpisać dane: Wykonawcy /  

każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /  
podmiotu trzeciego) 

 

dla przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie usługi wydruku od sześciu do szesnastu 

numerów biuletynu wroclaw.pl”, oświadczam co następuje: 

 

Niniejszym oświadczam o: 

 

- braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności;  

- braku wydania wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

 

- braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym  przez  

Zamawiającego  na  podstawie  art. 24  ust. 5  pkt 5  i 6 ustawy Pzp; 

 

- braku wydania wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 

 

- niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                  ….…………………………………… 

Podpis  

 


