
Rozdział 3. Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  
z postępowania 

 
 

 
Formularz 3.1.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
 

Formularz 3.2.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
 

Formularz 3.3.  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp  
 

Formularz 3.4.  Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – tylko jeśli dotyczy 
 

Formularz 3.5.  Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług (wzór) – SKŁADA TYLKO 
WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Formularz 3.6.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(wzór) – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularz 3.1 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

Znak sprawy: WOF.261.1.9.2017 
 
Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 
                                    
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych  
w rezerwacie przyrody Smolnik  

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp. 

 

  
………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 

 
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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* 
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..………………….......................* 
 

 
………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis 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, data)        (podpis wykonawcy) 

 
 
 
 
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) 
zachodzą 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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjęte zostały następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..………………….......................* 
 

 
………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis 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 
prawnych wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 



Formularz 3.2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Znak sprawy: WOF.261.1.9.2017 
 
Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 
                                    
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych  
w rezerwacie przyrody Smolnik  

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  SIWZ.* 
 
 

………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów: 
 
..………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).* 
 
 
 

………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis 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 
prawnych wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 
 
*niepotrzebne skreślić 



Formularz 3.3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

Znak sprawy: WOF.261.1.9.2017 
 
Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 

 
 
W nawiązaniu do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: 
 

usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych  
w rezerwacie przyrody Smolnik  

 
oświadczam/-y*, że: 

 nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp do której należą inni Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu*, 
 

 należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty, do której należą inni 
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu*: 

 

Lp. Nazwa Adres 

   

   
 
 
 

………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 
 
* niewłaściwe skreślić 
 
UWAGA: 
 

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje „Formularz3.3” 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składa go każdy z Wykonawców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularz 3.4 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

Znak sprawy: WOF.261.1.9.2017 
 

 
W imieniu: 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 
 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu) 
 

 
Do dyspozycji Wykonawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
 

usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych  
w rezerwacie przyrody Smolnik  

 
Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać 

informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
d) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 

warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na 
których polega Wykonawca: 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 

 
 



Formularz 3.5 
 

WYKAZ WYKONANYCH/  
WYKONYWANYCH USŁUG 

Znak sprawy: WOF.261.1.9.2017 
 

 
Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 
 
W nawiązaniu do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: 
 

usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych  
w rezerwacie przyrody Smolnik  

 
oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione usługi: 
 
Lp. 

 
 

Przedmiot usługi  Odbiorca usługi Daty 
wykonania  

Wartość usługi 
(podanie wartości 

usługi nie jest 
warunkiem 

koniecznym) 

     

     

 
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 
 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 



 
Formularz 3.6 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Znak sprawy: WOF.261.1.9.2017 
 

Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 
 
W nawiązaniu do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: 
 

usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych w rezerwacie przyrody Smolnik  
  

 
oświadczam/-y*, że niżej przedstawione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

* niewłaściwe skreślić 
 
 

………………………………..     …………………………… 
(miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 

 

Lp Imię i nazwisko 

Doświadczenie 

Wykształcenie 
Informacja  

o podstawie do 
dysponowania osobą 

Zakres wykonywanych 
czynności 

 Publikacje Udział w inwentaryzacjach, badaniach, 
monitoringach, planowaniu ochrony 

1.       

Ekspert botanik 
2.       

Ekspert botanik 


