
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
…………………………………………………. 
Pieczęć Oferenta 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

I PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 
W związku z zapytaniem ofertowym nr …………………  przedsiębiorstwa Sanatorium Uzdrowiskowe 
„BUDOWLANI” Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna z siedzibą w Podegrodziu 183, 33-
386 Podegrodzie w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku: Sanatorium 
Uzdrowiskowe „Budowlani” Szczawnica w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie 
emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 4 Oś Priorytetowa  Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 EKO-
PRZEDSIĘBIORSTWA na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że 
 
 
Ja/my, niżej podpisany/i 
................................................................................................................................................................................. 
(imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie)  

 
działając w imieniu i na rzecz:   
...................................................................................................................................................................................
. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
. 
(nazwa/firma oraz adres Wykonawcy) 

 
 
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.  
- posiadam zdolności technicznej lub zawodowe; 
- dysponuję potencjałem osobowym zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia; 
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 
 
oraz  
załączam obowiązkowe dokumenty do niniejszej oferty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu według opisu z oferty (załącznika 1).  
A także nie podlegam wykluczeniu z postępowania tj. 
- nie jestem powiązany osobowo lub kapitało* z Zamawiającym: 

 
Sanatorium Uzdrowiskowe „BUDOWLANI” Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna  

Podegrodzie  183, 33-386 Podegrodzie 
 

NIP: 734-278-56-57 
 
 
*Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 



 
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. Pozostawanie 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; 

5. Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Oświadczenie dotyczące podanych informacji 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
............................, dnia .............................                                             …………………………………………………….. 
          Miejscowość              
                                                                                                                                                        Podpis Wykonawcy 


