Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – „Zakup energii elektrycznej”

Załącznik nr 4 do SIWZ
...................................................
Wykonawca (pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE
O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………
Numer telefonu ……………………………………………………………………………….
Numer teleksu / fax …………………………………………………………………………..
NIP ………………………………………….. REGON …………………………………….

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

Oświadczamy, że możemy ubiegać się o zamówienie i spełniamy wymogi określone
przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze
składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

......................................., dnia .....................

………………………………………………………
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – „Zakup energii elektrycznej”

Załącznik nr 5 do SIWZ
...................................................
Wykonawca (pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE
O braku odstaw do wykluczenia z postępowania
w trybie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………
Numer telefonu ……………………………………………………………………………….
Numer teleksu / fax …………………………………………………………………………..
NIP ………………………………………….. REGON …………………………………….

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej związanej ze
składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

......................................., dnia .....................

………………………………………………………
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin.

