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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Krotoszyńska 16
63-720 Koźmin Wlkp.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 (art. 138p ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  zadania  pn.:
Świadczenie  usług  opiekuńczych  na  terenie  miasta  i  gminy  Koźmin  Wlkp.  w  miejscu  zamieszkania
podopiecznego  od  poniedziałku  do piątku,  a  w  szczególnych  sytuacjach  od  poniedziałku  do niedzieli

(także w święta) w okresie od 02 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku prowadzonego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam* /  nie  spełniam* łącznie wszystkie warunki  udziału w postępowaniu

określone w art. 138p ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie w załączeniu przedkładam następujące dokumenty poświadczające spełnianie wyżej

wskazanych warunków, tj.:

1. W zakresie warunku określonego w art. 138p ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –

statut lub inny dokument stanowiący podmiotu bądź odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców

Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  informacja  odpowiadająca  odpisowi  aktualnemu  z  rejestru

przedsiębiorców  pobrana  na  podstawie  art.  4  ust.  4aa  ustawy  z  dnia  20  sierpnia  1997  r.  o

Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdzające formę prawną wykonawcy (w przypadku spółdzielni

socjalnych);

2.  W  zakresie  warunku  określonego  w  art.  138p  ust.  1  pkt  2  –  g  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych - statut lub inny dokument stanowiący podmiotu oraz uchwała organu wewnętrznego

podmiotu uprawnionego do podziału zysku w zakresie  podziału zysku za ostatni  zamknięty rok

obrotowy;



3.  W  zakresie  warunku  określonego  w  art.  138p  ust.  1  pkt  3  –  g  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych - statut lub inny dokument stanowiący podmiotu

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

Miejscowość i data Podpis i pieczęć Wykonawcy lub pełnomocnika

UWAGA:  niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 138p ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi
zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się
wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług

oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku
do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie
pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;

4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie
udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.


