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         Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający: 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie 
ul. Pańska 3 
00-124 Warszawa 

Wykonawca: 

……………………………………… 
 
…………………………………..… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………… 
 
…………………………………..… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

[SEKCJA III.3)  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU] 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. świadczenie usług 

ubezpieczeniowych  dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - II części, prowadzonego przez 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 596700-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. 

 

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

       

........................................................ 

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 

na zdolności lub sytuacje innego podmiotu, określonych przez Zamawiającego w sekcji III.5.2) 

Ogłoszenia o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

..……………………………………………………….………………………….…………………………….…, 

w następującym zakresie: ……………………………………………….…………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

   

........................................................ 

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 

 

 

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. 

 

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

 

   

   

........................................................ 

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 

 

 

 

* Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i 

nazwiskiem 
 

 



 

INW.26.NZO.1.2018 
Załączniki nr 1-4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu Strona 3 z 7 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu  

 
 

Zamawiający: 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie 
ul. Pańska 3 
00-124 Warszawa 

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW SELEKCJI  
[SEKCJA III.3) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU] 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn. świadczenie usług 

ubezpieczeniowych  dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - II części, prowadzonego 

przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oświadczam, co następuje:  

Zgodnie z przedstawionym wraz z wnioskiem sprawozdaniem finansowym, wysokość kapitału własnego 

na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi ………………………………. zł. 

 
 

 

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

      

........................................................ 

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 
* Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i 

nazwiskiem 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu  

 
 

Zamawiający: 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie 
ul. Pańska 3 
00-124 Warszawa 

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

[SEKCJA III.3) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU] 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. świadczenie usług 

ubezpieczeniowych  dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - II części, przez Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 

ust. 5 pkt 1 Pzp. 

 

 

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

        

   

........................................................ 

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20, ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

 

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

     

........................................................ 

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

   

........................................................ 

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 

 

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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

* Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu  
 
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia 
 

 
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
 
reprezentowania (na okoliczność czego przedkładamy odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, lub 
pełnomocnictwo dla osoby / osób, która / które podpisał-a/-y niniejsze zobowiązanie):                   
 
 
…………………………….………………………………….………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
 
 
o ś w i a d c z a m(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odda Wykonawcy 
 
 
…………………………………………………………………....…………………………….…………….……. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 
 
 
do dyspozycji niezbędne zasoby 1………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                           (zakres udostępnianych zasobów) 
 
 
na potrzeby realizacji zamówienia pn. pn. Świadczenie usług ubezpieczeniowych – II części, przez 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
 
przez cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego  należytego wykonania.  
 
 
 
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2: …………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 3:………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  ……………………………………..………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23, ust. 

5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
 
 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                        ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku : 
  uprawnień i kompetencji,  
  potencjału technicznego lub zawodowego 
  sytuacji finansowe i ekonomiczne 

2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane 
z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego 
podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia. 

3. wraz z podaniem informacji dotyczącej zawartej umowy np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy, itp. 

 


