Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:
WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY
W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 97
00-909 WARSZAWA
(pełna nazwa/firma, adres)

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

reprezentowany przez:
………………………………………..………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu1

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniam warunki udziału
w postępowaniu (o których informacja znajduje się w pkt. VI SWZ), dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej na świadczenie
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojskowego Instytutu
Wydawniczego w Warszawie. Warunek dotyczy uprawnień do wykonywania
działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą,
potwierdzone wpisem do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.) w zakresie obrotu
krajowego i zagranicznego,
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
d) .
1

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
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INFORMACJA O DOKUMENTACH NA POTWIERDZENIE UMOCOWANIA DO DZIAŁANIA
W IMIENIU WYKONAWCY ORAZ O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LUB MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA
POMOCĄ BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI
REJESTRÓW PUBLICZNYCH:
Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy
oraz prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe Zamawiający posiada lub może
uzyskać do nich dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie
następujących danych:
z bazy danych/rejestru
:
z bazy danych/rejestru
Nazwa
oświadczenia
lub dokumentu

Adres bezpłatnej
i ogólnodostępnej bazy
danych/rejestru
publicznego

1

KRS

https://ems.ms.gov.pl

2

CEIDG

https://prod.ceidg.gov.pl

3

[inny]

Lp.

Dane umożliwiające dostęp do
tych środków
[nr KRS albo NIP albo REGON
itp.]

z rejestru:

Lp.

Nazwa
oświadczenia
lub dokumentu

Adres bezpłatnej i
ogólnodostępnej bazy
danych/rejestru
publicznego

Dane umożliwiające dostęp do
tych środków
[nr KRS, NIP itp.]

1

Czy Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie *

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej w oświadczeniu są aktualne na dzień
składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
*należy wskazać właściwe

Oświadczenie podpisali:

……………………………………
(imię i nazwisko)
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Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
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