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Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie wykonawcy - formularz wspólny dla wszystkich CZĘŚCI 

                                                                                                         

Znak sprawy: CKZiU.34.2.02.2022 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie (CKZiU w Będzinie) 

 

WYKONAWCA:  

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

…………………………………………………………………………..………………. (pełna nazwa/firma, adres ) 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………… 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: 

ustawa Pzp) DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

wykonanie dostaw pn.: Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie dla zadania: „Zdobywanie przez uczniów dodatkowych 

uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy” w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE 

KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie” 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

                     

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* 

………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) ustawy Pzp).  

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………..………… 

 

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. 

 

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

        (miejscowość i data)                                                   (Formularz winien być podpisany kwalifikowanym                                                                                                                                                                             

                                                                                          podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

                                                                                            lub podpisem osobistym przez osobę/y 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) 

*  Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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UWAGA: 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy 

z Wykonawców. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu/ów udostępniających zasoby, przedstawia, 

wraz z w/w oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie określonym w SWZ. 


