Załącznik Nr 3 do SWZ
Nr sprawy: DP-271-10/2021

Wykonawca/Podmiot udostępniający:
…………………………………………………………………….…….
………………………………………………………..…………………
(pełna nazwa i adres podmiotu)

…………………………………………………………….……........
Numer NIP lub PESEL (w przypadku osób fizycznych)

……………………………………………………………………..………..
(Imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawów komputerów
stacjonarnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na potrzeby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” nr sprawy: Nr sprawy: DP-271-10/2021

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1,
pkt. 4-5, 7-10 Pzp.

LUB1
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w okolicznościach określonych w …… (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-10 Pzp ponieważ spełniłem
łącznie wszystkie przesłanki z art. 110 ust 2 Pzp tj. podjąłem następujące czynności:
1) naprawiłem lub zobowiązałem się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśniłem fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjąłem konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności;
4) zerwałem wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
5) zreorganizowałem personel,
6) wdrożyłem system sprawozdawczości i kontroli,
7) utworzyłem struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
8) wprowadziłem wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
1

Niepotrzebne skreślić
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Na powyższe przedstawiam następujące dowody dla wykazania mojej rzetelności:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Część 1: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych wraz z dyskami.
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego - Krakowskie
Biuro Festiwalowe w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.

Oświadczam/-my, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby
______________________ , w następującym zakresie : _________________________________________ *

3.

oświadczam/-my, że ww. podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;**

Część 2: Dostawa (odnowienie) licencji Microsoft 365 oraz licencji Windows Remote Desktop Services CAL 2019
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego - Krakowskie
Biuro Festiwalowe w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.

Oświadczam/-my, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby
______________________ , w następującym zakresie : _________________________________________ *

3.

oświadczam/-my, że ww. podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;**

Część 3: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego - Krakowskie
Biuro Festiwalowe w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.

Oświadczam/-my, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby
______________________ , w następującym zakresie : _________________________________________ *

3.

oświadczam/-my, że ww. podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;**

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

……………………………….…………………………………..…………………
(podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

* Ten punkt wypełnia tylko Wykonawca polegający na zasobach podmiotu udostępniającego
** Ten punkt wypełnia tylko Podmiot udostępniający zasoby
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