Znak sprawy: GOPS.271.1.2021
Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KIKOLE
ul. PLAC KOŚCIUSZKI 7A
87-620 KIKÓŁ
Wykonawca1/podmiot udostępniający zasoby2:
……………………………………………
……………………………….................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/ KRS)

reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie
Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby3
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie
gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla
świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w roku 2021” znak sprawy:
GOPS.271.1.2021, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, oświadczam/y, co
następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY4:

Oświadczam/y, że spełniam/y warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdziale VI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 5:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez
Zamawiającego w……………………………………………………….........................................………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………….……………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………..……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
1
2
3
4
5

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
Wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu; jeżeli nie dotyczy należy
skreślić

Znak sprawy: GOPS.271.1.2021
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

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

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Znak sprawy: GOPS.271.1.2021
Załącznik nr 3 do SWZ
Zamawiający:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KIKOLE
ul. PLAC KOŚCIUSZKI 7A
87-620 KIKÓŁ
Wykonawca6/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca 7:
……………………………………………
……………………………….................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP, KRS)

reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie
Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby8
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie
gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla
świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w roku 2021” znak sprawy:
GOPS.271.1.2021, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, oświadczam/y, co
następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY9:

1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
2. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7
Ustawy.
Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ………….................................... Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1, pkt 4,5 i 7 Ustawy).
Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy
podjąłem/podjęliśmy następujące czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

6
7
8
9

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić

Znak sprawy: GOPS.271.1.2021
Załącznik nr 4 do SWZ
Wykonawca10
………………………………………..
……………………………………......
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP, KRS)

reprezentowany przez:
……………………………………..…
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KIKOLE
ul. PLAC KOŚCIUSZKI 7A
87-620 KIKÓŁ

OŚWIADCZENIE11
WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r., poz. 275)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowywanie
i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy
Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w roku
2021” znak sprawy: GOPS.271.1.2021, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kikole, oświadczam/y że
1) nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty lub
oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu*;
2) należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty lub
oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu*
Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli ofertę lub ofertę
częściową w przedmiotowym postepowaniu:*
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

W załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*
*Niepotrzebne skreślić
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

10
11

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców
Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

Znak sprawy: GOPS.271.1.2021
Załącznik nr 5 do SWZ
Wykonawca
………………………………………..
……………………………………......
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP, KRS)

reprezentowany przez:
……………………………………..…
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KIKOLE
ul. PLAC KOŚCIUSZKI 7A
87-620 KIKÓŁ

WYKAZ12
USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

(dotyczy części nr 1 zamówienia)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowywanie
i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy
Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w roku
2021” znak sprawy: GOPS.271.1.2021, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kikole, przedstawiam/y wykaz usług wykonanych lub nadal wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie), w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego
w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b Specyfikacji Warunków Zamówienia:

l.p.

Nazwa i adres
podmiotu
na rzecz, których
usługa została
wykonana lub jest
wykonywana

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia
brutto
(zł)

Daty wykonania
usługi
od… do ….
dd/mm/rrrr

Dzienna liczba
dostarczanych
posiłków( szt.)
- średnia liczba
z okresu realizacji
zamówienia

1.
2.
3.

Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie.
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

12

Wykaz składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w części nr 1 zamówienia.
W wykazie należy podać informacje z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.

