Załącznik nr 2a
Zamawiający:
Gmina Mieleszyn,
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn

Wykonawca
……………………………………………………
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………
………………………………………………
(imię,
nazwisko,
reprezentacji)

stanowisko/podstawa

do

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn.: „Realizacja usług

przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie
Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019
roku do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.”
prowadzonego przez Gminę Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w § 8 SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w § 8 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE 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.
…………….……., dnia ………….……. r. ………………………
(miejscowość)
(podpis)

Załącznik nr 2b
Zamawiający:
Gmina Mieleszyn,
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn

Wykonawca
……………………………………………………
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………
………………………………………………
(imię,
nazwisko,
reprezentacji)

stanowisko/podstawa

do

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn. „Realizacja usług
przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie Gminy
Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019 roku do końca
roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.”
prowadzonego przez Gminę Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r. ………………………
(miejscowość)
(podpis)
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……., dnia ………….……. r. ………………………
(miejscowość)
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, 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.: ………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.

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

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

(podpis)

Załącznik nr 3
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Adres

Telefon ……………………………. Fax ………………………………….
PERSONEL
Nazwisko

Imię

Kalifikacja zawodowe,

Funkcje przy realizacji
zamówienia
(zakres czynności)

Kat. prawa jazdy ……..

kierowca

Kat. prawa jazdy ……..

kierowca

Podstawa dysponowania
osobami
Pracownik
wykonawcy/innego
podmiotu

PERSONEL
Nazwisko

Imię

Kalifikacja zawodowe,

Funkcje przy realizacji
zamówienia
(zakres czynności)

Podstawa dysponowania
osobami
Pracownik
wykonawcy/innego
podmiotu

opiekun
opiekun

____________________________
miejscowość, data

___________________________
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

LP

Przedmiot – usług

Data wykonania
usługi

Miejsce wykonania
usługi

Zakres/wartość
usługi

1

2

3

4

5

____________________________
miejscowość, data

___________________________
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia
w trybie art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn.: „Realizacja usług

przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie
Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019
roku do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.”
prowadzonego przez Gminę Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212, oświadczam, co następuje:
1)

zobowiązuję się do oddania na rzecz…………………………………………………………………………….
(wskazać nazwę i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędnych zasobów w postaci :
*

- zdolności techniczne lub zawodowe tj.: …………………………………………………………………………….
…………………….................................................................................................................................................
- sytuacji finansowej lub ekonomicznej tj. ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
należy zaznaczyć właściwy punkt i opisać udostępniany zasób lub podać dane np. imię i nazwisko udostępnianej
osoby; przynajmniej dokładną nazwę usługi, itp.)
*

2)

W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia proszę o wskazanie jaki zakres
czynności zostanie zrealizowany przez ten podmiot:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3)

Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24
ust 1 pkt 13-22 i ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

…........................., dnia …..............
(miejscowość i data)
...............................................................................
(podpis i pieczęć Podmiotu udostępniającego/
osoby upoważnionej do występowania
w imieniu Podmiotu)

Pouczenie:
Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający zasoby i złożone w oryginale.

Załącznik nr 6

Wykonawca
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYKONAWCY

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz
kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

……………………………………
miejscowość i data

……………………………………....
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

Załącznik nr 7

Wykonawca
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU
Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170).

……………………………………
miejscowość i data

……………………………………....
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:…………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn.: „Realizacja usług
przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie Gminy
Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019 roku do końca
roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.”
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam (proszę o postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce):

□ z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej samej grupy
kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2019 r.
poz. 369 ze zm.),

□ wspólnie z następującymi

Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu należę do tej
samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U.
z 2019 r. poz. 369 ze zm.), i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………......
podmioty należące do grupy kapitałowej

l.p.

……………………………………
miejscowość i data

……………………………………....
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

Załącznik nr 10

Wykonawca
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
OŚWIADCZENIE
WYKAZ POJAZDÓW
Oświadczam, że dla realizacji zadania pn.: „Realizacja usług przewozowych uczniów dowożonych do placówek
szkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mieleszyn oraz szkół specjalnych w Gnieźnie wraz z zapewnieniem opieki
nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019 roku do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.”
skierowane zostaną następujące pojazdy posiadające w dniu składania ofert ważny przegląd techniczny
i obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu (OC)

1.Typ pojazdu
2.Ilość miejsc siedzących

Dane identyfikujące pojazd
zgodne z zestawieniem
( np. nr rejestracyjny lub nr
VIN)

Podstawa dysponowania
pojazdem

1
2
1
2

……………………………………
miejscowość i data

……………………………………....
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

