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Wykonawca:

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

…………………………...........................................................................................................
(nazwa firmy, adres lub pieczęć firmowa)

…................................... …...........................................   …..…...........................................
(adres e-mailowy) (adres skrzynki ePUAP) (NIP/KRS)

reprezentowany przez:

…………………………….……………………………................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji/upoważnienie lub pełnomocnictwo – oryginał lub poświadczona notarialnie kopia)

Oświadczenie Wykonawcy 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

składane na podstawie art.125  ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa
umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2021 r. - 26 części”, znak SM-
FN-AD.220.3.1.2021 prowadzonego przez Straż Miejską Miasta Lublin:

I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

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

                                                                                                  ………………………………..
                                                                                                                     (podpis)

II. Oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 108 ust. …...... lub 109 ust. …...... ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp).

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

                                                                                                  ………………………………..
                                                                                                                     (podpis)

* wskazać jeżeli dotyczy



Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

(jeżeli dotyczy)

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/ych  zasoby  powołuje  się
w niniejszym postępowaniu, tj: …………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę,  adres,  a  także w zależności  od podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CeiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

                                                                                                  ………………………………..
                                                                                                                     (podpis)

Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego

zasoby powołuje się Wykonawca

(jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………..
……………………………………………………………………………….(podać  pełną  nazwę/firmę,

adres, a także w zależności od podmiotów: NIP/PESEL, KRS/CeiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia. 

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

                                                                                                  ………………………………..
(podpis)

O  świadczenie 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 ………………………. r. 

                                                                                                  ………………………………..
                                                                                                                     (podpis)


