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OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

 
(oświadczenie składane przez podmiot udostępniający - należy przedstawić dla każdego podmiotu 
udostępniającego zasoby wykonawcy oddzielnie) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na 
potrzeby imprez i innych projektów organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od 04 
sierpnia 2021 r. do 03 września 2021 r.” nr sprawy: DP-271-9/2021 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie oświadczam/y, że  
 
 
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4. 5, i od 

7 do 10 ustawy PZP. 
 

LUB* 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym mnie dotyczą, tj.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby ww. Wykonawcy. 

 
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów 
podaję następujące informacje: 

 
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 

…………………..…………………………………………………………………..…………………. 
podpis Podmiotu/osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


