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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik C
Pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Dostawę materiałów
biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży”
Nr ŁCRE/RPOWP/K8/2018 działając w imieniu Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.)

.................................., dnia ..................... 2018 r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
ul. Polna 16; 18-400 Łomża, tel. 86-218-05-44, mail: projekt1315@o2.pl

„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik C1
Pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „dostawę
zestawów interaktywnych, programów komputerowych i innego sprzętu dla Łomżyńskiego
Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży” Nr ŁCRE/RPOWP/K8/2018 działając w imieniu
Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
oświadczam, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych tzn.:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

.................................., dnia ..................... 2018 r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
ul. Polna 16; 18-400 Łomża, tel. 86-218-05-44, mail: projekt1315@o2.pl

