
Wykonawca:                                                                 Załącznik nr 1 do
ogłoszenia o zamówieniu

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

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

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

Zamawiający: Gmina Lublin
Adres: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Adres do korespondencji: Plac Litewski 1, 20-080 Lublin

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze

zm) oraz rozdział 6a Regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych oraz
organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowych

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca
2015 r. ze zm.

Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Lublin usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania

i doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz
usługi odbioru przygotowanych do nadania przesyłek pocztowych z

siedziby Zamawiającego.
(ZP-P-I.271.115.2019)

Informacja potwierdzająca, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

I.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez
Zamawiającego w pkt. 5.5 ogłoszeniu o zamówieniu w niżej wymienionym zakresie:
-pkt. 5.5.1.1.
Posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  pocztowej  na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, tj. wpisany do rejestru operatorów pocztowych,
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prowadzonego przez Prezesa Urzędu  Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

- pkt. 5.5.2.1.
– należycie wykonałem:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp. Przedmiot usługi Data wykonania Podmiot Wartość*

1

2

3

4

* - Usługi rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
zawarcia umów i podać w PLN.

.................................(miejscowość), dnia ..............................r. .......................................................
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
określonych  przez  Zamawiającego  w  pkt.  5.5  ogłoszenia  o  zamówieniu,  polegam  na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1) ...........................................................................................................................................
(wskazać podmiot)

- w następującym zakresie: ...................................................................................................
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

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

(podpis)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam co następuje:
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

.................................(miejscowość), dnia ..............................r. .......................................................
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie  art.......................ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (podać  mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w
związku  z  ww  okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

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

................................................................................................................................................
(Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej wskazać: (adres internetowy, wydający
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):

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

.................................(miejscowość), dnia ..............................r. .......................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący  podmiot,  na  którego  zasoby  powołuję  się  w  niniejszym
postępowaniu:

1) ............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
(...)

.................................(miejscowość), dnia ..............................r. .......................................................
(podpis)
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