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02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21
Tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12, fax. 22 846 76 67, e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Załącznik 3.1. do Ogłoszenia 
Uwaga: Składa każdy Wykonawca wraz z Formularzem Oferty



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




Składając ofertę w postępowaniu na:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017 - 2021
nr postępowania: WAW-FA.2720.15.2017
prowadzonym przez: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie 
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 12-23 Pzp.
2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 p. 1 Pzp.
___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

......................................................................................................................
	(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
	do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
	rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)

3.	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art................... Pzp Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do Wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić nie wypełnione lub przekreślić.. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 p. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

......................................................................................................................
	(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
	do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 
	rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  Wypełnić tylko wówczas, gdy Wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione 
lub przekreślić.:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję 
się w niniejszym postępowaniu_________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

......................................................................................................................
	(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
	do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 
	rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)

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. 

___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

......................................................................................................................
	(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
	do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
	rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie))


