
Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 1 USTAWY  

DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIA  

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Sukcesywne świadczenie w 2022 roku usługi 

ochrony osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie, oświadczam, że w stosunku 

do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu opisane w 

Rozdziale VIII SWZ oraz, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego w Rozdziale 

VII SWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1. zdolności do występowania  obrocie gospodarczym, 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

 

 

  



Załącznik nr 7 do SWZ 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pod nazwą: Sukcesywne świadczenie w 2022 roku usługi ochrony osób i 

mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie. 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

 

Wartość zamówienia w 

złotych (netto) 

 

Termin wykonania 

(od-do) 

 

Nazwa i adres podmiotu, 

na rzecz którego została 

wykonana robota 

1.  

 

  

2.   

 

  

2.  

 

  

 

Do wykazu usług dołączamy dowody, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ. 

 

 

__________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM  

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                 

w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Sukcesywne świadczenie w 2022 roku 

usługi ochrony osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie, oświadczam, że w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca polega 

na następujących zasobach innych podmiotów: 

 

(należy wskazać dane podmiotu oraz zakres zasobów danego podmiotu) 

 

_____________________ - w zakresie: ___________________________________________ 

_____________________ - w zakresie: ___________________________________________ 

_____________________ - w zakresie: ___________________________________________ 

_____________________ - w zakresie: ___________________________________________ 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Sukcesywne świadczenie w 2022 roku usługi ochrony 

osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie, oświadczam, że: 

 

 Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust 1. pkt 5 ustawy. Do 

tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2021, poz. 275) należą następujące podmioty: 

1) …..........................................  

2) …........................................... 

3) …........................................... 

 

 Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust 1. pkt 5 ustawy. 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


