Załącznik nr 3/1 do Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

MY NIŻEJ PODPISANI
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta)
składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: Ochronę fizyczną siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Powstańców 13”
Nr zadania: K-2016-17
_________________________________________________________________________________
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie
Art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164, z
późn.zm.).
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie
Art. 24 ust.5 pkt 1, 5, 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164, z
późn.zm.).

__________________ dnia __. __.20__ r.

...................................................................
(podpis Oferenta/ Pełnomocnika)

Załącznik nr 3/2 do Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

MY NIŻEJ PODPISANI
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta)
składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Ochronę fizyczną siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w
Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 Numer zadania:
Nr zadania K-2016-17
_________________________________________________________________________________
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Warunkach
Zamówienia tj.:
- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia;
- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Znane są nam warunki postępowania określone w Warunkach Zamówienia;
Zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
- Jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług
__________________ dnia __. __.20__ r.

.............................................................
(podpis Oferenta / Pełnomocnika)

Załącznik nr 3/3 do Warunków Zamówienia
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres Oferenta
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.
Ochronę fizyczną siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul.
Powstańców 13 Numer zadania: ” Nr zadania: K-2016-17
PRZEDKŁADAMY:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)
Lp.
1

Nazwa podmiotu

Adres Podmiotu

2
3
4

............................................................................
Podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania
LUB:
2. Informację Oferenta o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)
Na podstawie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – pkt. 3.4.3 oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015r., poz.184,1618,1634.z późn.
zm.)

............................................................................
Podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik Nr 3/4 do Warunków Zamówienia

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Doświadczenie Zawodowe
MY NIŻEJ PODPISANI
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na ochronę fizyczną siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Powstańców 13, zadanie opatrzone numerem K-2016-17. oświadczamy, że
wykonaliśmy / wykonujemy w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert następujące
zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

Czas realizacji
Nazwa i adres
Zamawiającego

Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia
(wysokość składki

1

2

3

Czas realizacji
początek miesiąc
rok koniec
4

Koniec
Miesiąc
rok
5

_________________ dnia __.__.20__ r.

............................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

