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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 22 UST. 1
USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WYKONAWCA...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej
imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/

BIORĄCY UDZIAŁ W PRZETARGU NR 2/EKS/2012 PN.:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Bliżej nauki – oferta edukacyjnorozwojowa dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Myślenice”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I
– III szkół podstawowych.
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Ubiegając się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o
zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach
projektu pn.: „Bliżej nauki – oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I – III szkół podstawowych
Gminy Myślenice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dotyczące:
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
• posiadania wiedzy i doświadczenia,
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
• sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość
powyższych danych własnoręcznym podpisem.

POUCZENIE
Art. 297 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny:
§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,

potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o
powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia
finansowego, określonego w §1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z
elektronicznego instrumentu płatniczego.
§3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu
wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia
publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.
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podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

*) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, składa co najmniej jeden z
tych Wykonawców (np. lider konsorcjum) albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

