
Załącznik  nr 1 do SIWZ 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

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

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

………………………………………………………. 

(podać nazwę lub numer postępowania) 
 
 
oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

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

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

………………………………………………………………….………. 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 
 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
 
 
 
………………………………… 

(miejscowość i data) 
 

………………………………………………… 
         (czytelny podpis  Wykonawcy) 

 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

…......................…......................... 
        (miejscowość i data) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE  
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY  

 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. 

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

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

………………………………………………………………………  

w imieniu 

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

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

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

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

(nazwa Wykonawcy) 
 
 
 

oświadczam, że: 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,  
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i jestem zdolny do wykonania zamówienia, 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 

 
………………………………………………… 
           (czytelny podpis Wykonawcy ) 

 



 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
 

WYKAZ USŁUG O KTÓRYCH MOWA W ROZDIZALE VI PKT. 2 b 
DOTYCZY 

KOORDYNATORA PROJEKTU / ZASTĘPCY KOORDYNATORA PROJEKTU / SPECJALISTY DS. 
REKRUTACJI I MONITORINGU* 

 

 
 
 

Zakres wykonywanych czynności 
w ramach projektu finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej lub 

środków pozabudżetowych 
 

Wartość 
projektu  

Data realizacji  

 
 

 
Odbiorcy 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 
 
 
 
………………………………… 

(miejscowość i data) 
 

* Niewłaściwe skreślić 
………………………………………………… 
(czytelny podpis lub podpis Wykonawcy) 

 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
 

............................................... 
Nazwisko imię Wykonawcy 
 

Oświadczenie o posiadanych umiejętnościach w odniesieniu do pkt. 2 c w rozdziale  VI SIWZ 



 
Lp.      TREŚĆ 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
                                                                                           …………………………….. 
                                                                                         Czytelny podpis Wykonawcy



         Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
............................................... 
Nazwisko imię Wykonawcy 
 
 
Oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z 

pełni praw publicznych 
 

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że : 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
 
 
                                                                                           …………………………….. 
                                                                                         Czytelny podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Załącznik nr 6 do SIWZ 
.................................................................... 

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
.................................................................... 



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

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

(nazwa i adres Zamawiającego) 
........................................................... 

(miejscowość i data) 
 

FORMULARZ OFERTY 
Odpowiadając na 

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

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

………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia składam ofertę. 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia  (część pierwsza – koordynator projektu/część druga – zastępca 

koordynatora projektu/część trzecia – specjalista ds. rekrutacji i monitoringu*) za całkowitą cenę 

ofertową brutto..........................................złotych 

(słownie................................................................................................................złotych) na 

przedmiot zamówienia realizowany w terminie od 01.12.2010r. do 30.06.2012r. 

2. Zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do pozostawania w dyspozycji i  realizacji 

zamówienia w terminie od dnia ………………...do dnia ………………………… 

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi w/w okresie zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

4. Przyjmuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy. 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z 

warunkami umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 
6. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  
7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 
8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
      osoba do kontaktu  
……..............................................................................................……………………………… 

                                                                 ………………………………………..…………… 
(czytelny podpis Wykonawcy) 

* Niewłaściwe skreślić 
 
 
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 
 

Załączniki 
1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….……. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………………………………….. 



9. ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………...………………………………….. 

 
 

………………………………………………… 
            (czytelny podpis Wykonawcy) 

 
 
 


