Załącznik nr 2
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………

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

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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 pn.:

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji
zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 9/19
- prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VII:

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

(podpis)

Strona 1 z 9

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VII, 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.

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

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik nr 3
Wykonawca:
………………………………………………….………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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 pn.:

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji
zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
nr sprawy: MR – AG – 3121 – 8/19,

prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

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

…………………………………………

(podpis)

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. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Strona 3 z 9

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (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.

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

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik nr 4
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa i adres Wykonawcy: …….............................................................................................................

Rodzaj robót

Wartość

Czas realizacji
(daty wykonania)

Miejsce wykonywania robót oraz
dane Inwestora, w tym dane
kontaktowe do osoby
odpowiedzialnej za realizację
zadania inwestycyjnego.

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.

..................................................................
(podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy )
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Załącznik nr 5
WYKAZ OSÓB
Nazwa i adres Wykonawcy: …….............................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Montaż opraw

oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji zabytkowego budynku
Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - oświadczam, że dysponuję n/w osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Imię i nazwisko wykształcenie

Kwalifikacje
zawodowe

Numer uprawnień

Forma
dysponowania

Proponowana rola
w realizacji
zamówienia

Miejsce i data ............................................
...........................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6
ZOBOWIĄZANIE
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NA OKRES
KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
(wypełnić jeżeli dotyczy)
Lp.

Pełna nazwa podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Nr telefonu/faksu

1. Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę w
niniejszym postępowaniu, w zakresie i
1) Zdolności technicznych lub zawodowych
2) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotuii
W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz
udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na:
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………..……………………
3. Zakres i okres udziału innego podmiotu (oddającego zasoby) przy wykonywaniu zamówienia
publicznego:
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………..…………...
......................................................
(podpis osoby upoważnionej
od strony Wykonawcy)

.........................................................
(podpis osoby upoważnionej
podmiotu oddającego zasoby)

1

Zaznaczyć właściwe
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1
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Załącznik nr 8
Wykonawca:
………………………………………………….………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji
zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 9/19

- oświadczam, co następuje:
NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) *),
NALEŻYMY* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty *):
1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*) niepotrzebne skreślić
UWAGA: wykonawca składa to oświadczenie w terminie 3-ch dni po zamieszczeniu przez zamawiającego na
swojej stronie internetowej informacji z otwarcia ofert z podaniem wykonawców, którzy złożyli oferty.
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Załącznik nr 9

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Stalowej
Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.
I. Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Montaż opraw oświetlenia

zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji zabytkowego budynku
Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 9/19

II. Inspektor Danych Osobowych
Inspektorem danych osobowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest Mariusz Marć, z którym
można się skontaktować poprzez maila iod@zuzmak.com.
III. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”
IV. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
V. Prawa osoby której dane dotyczą
1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy
kierować do Inspektora Ochrony Danych.
2. Jako że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawa nie przysługuje Państwu
prawo do ich usunięcia, prawo do przeniesienia jak również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych.
3. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.
VII. Profilowanie
Państwa dane nie są profilowane przez nas w sposób zautomatyzowany.
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