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.............................................................
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podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
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Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza  w Lublinie 
20-124 Lublin ul. Szkolna 6

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia.

11.09.2019 r. : 
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
(KG.261.5.2022)

Oświadczenie wykonawcy

składane  na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Z 2021r., poz 1129 z późn. zm.) na potrzeby ww. postępowania prowadzonego
przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) 7  ust.  1  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie
przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

LUB

Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na
podstawie  art.......................  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (podać  mającą  zastosowanie
podstawę  wykluczenia  spośród  wymienionych  w art.  108 ust.  1  pkt  1,  2  i  5  ustawy  Prawo zamówień
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publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością, na podstawie art. 110 ust.
2  ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub
organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):

.............................................................................................................................................................................

II. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt
IX.2 Ogłoszenia w niżej wymienionym zakresie:

- pkt IX.2.2.1. Ogłoszenia tj. posiadanie aktualnego wpisu potwierdzającego, iż Zakład Wykonawcy
wpisany  jest  do  rejestru  zakładów  podlegających  urzędowej  kontroli  Państwowej  Inspekcji
Sanitarnej, o których mowa w art. 61 i 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.1) .

-  pkt IX.2.4.1. Ogłoszenia  tj.  wykonanie lub wykonywanie co najmniej  1 usługi  cateringowej do
przedszkoli lub szkół lub żłobków w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o wartości wykonanej
usługi co najmniej 100 000,00 PLN (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość
co najmniej 100 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów);1) .

- pkt IX.2.4.2. Ogłoszenia tj. dysponowanie minimum 1 środkiem transportu zatwierdzonym przez
właściwego  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  do  przewozu  środków
spożywczych (przygotowanych posiłków).1) .

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 1)  Niepotrzebne skreślić

III.   INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

Oświadczam,  że  w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  określonych
przez  Zamawiającego  w  pkt.  IX.5 Ogłoszenia,  polegam  na  zasobach  następującego/ych
podmiotu/ów:

1) ...........................................................................................................................................
(wskazać firmę  / imię i nazwisko, siedzibę i adres)

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