
Załącznik nr 1.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Podmiotu, który reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia  

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp lub 

okoliczności wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp. 

 

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

Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

  reprezentowania Wykonawcy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na: 

„Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: „Podniesienie jakości 

usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja 

budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we 

Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj””  oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

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

Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

  reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 



Załącznik nr 1.4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

Oświadczamy: 

1. że zapewnimy nadzór inwestorski w zakresie wszystkich koniecznych do realizacji 

przedmiotowego zadania branż, 

2. że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia., że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia 

 

 

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

Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

  reprezentowania Wykonawcy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

że wykazane w załączniku nr 1.5 usługi zostały wykonane należycie 

 

Oświadczamy, że wykazane w załączniku nr 1.5 do OPZ usługi, zostały wykonane należycie. 

 

 

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

Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

          reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 



Załącznik nr 1.6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania  

i odbiorców 

L.p. Przedmiot usług Miejsce wykonania Podmiot zlecający 
Data 

wykonania 

Wartość 

brutto (zł) 

      

      

      

 
 
 

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

                    Miejscowość i data                                Podpis osoby/osób uprawnionych do  

                      reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 



Załącznik nr 1.7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

WYKAZ OSÓB 

L.P. 
Nazwisko 

i imię 
Wykształcenie 

Posiadane 
kwalifikacje 

(uprawnienia) 

Doświadczenie zawodowe 
po uzyskaniu uprawnień 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą 

1. 
 
 

     

2. 
 
 

     

3. 
 
 

     

 
 
 

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

                    Miejscowość i data                                Podpis osoby/osób uprawnionych do  

                      reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

Działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oświadczam, że Wykonawca nie jest w sposób pośredni 

lub bezpośredni powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. 

 

 

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

                    Miejscowość i data  Podpis osoby/osób uprawnionych do  

         reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Załącznik nr 1.9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  

 
 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZIONYCH PODWYKONAWCOM 

 

L.p. Rodzaj powierzonej części zamówienia 

1.  

2.  

3.  

4.  

 


