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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)- Załączniki edytowalne 

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp pn.:  Dostawa portalu on Line do 
archiwizacji i sprzedaży filmów WFO. 

 

Załącznik nr 2 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. 

Ul. J. Kilińskiego 210 

93-106 Łódź 

WYKONAWCA: 
……………………………………………………………………..……………….……….……… 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, …………………………….………..…..…………………………..………….. 

KRS/CEiDG ..…………………………….……..……………………………..……………… 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………..………….……… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1  
Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)  

(dalej jako: ustawa Pzp),  

 
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

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

(nazwa postępowania), 

prowadzonego przez  
Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi 

Ul. J. Kilińskiego 210 
93-106 Łódź 

(oznaczenie Zamawiającego), 

 
oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającegow Specyfikacji 
Warunków Zamówienia - Instrukcji dla Wykonawców. 

2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa postępowania), 

prowadzonego przez  
Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi 

Ul. J. Kilińskiego 210 
93-106 Łódź 

 (oznaczenie Zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4); 5); 7); 8); 

10)Ustawy Pzp. 

3. 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. 108 ust. 1  pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, 8, 10 
Ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością/okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 
Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………. 
 

4. 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. 

 
 

III. INFORMACJA  DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRE 
MOŻNA UZYSKAĆ ZA POMOCĄ BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI 

REJESTRÓW PUBLICZNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 17 LUTEGO 2005R. O INFORMATYZACJI 
DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE 

 
1. Informacje dotyczące dostępności do podmiotowych środków dowodowych (np. adresy baz danych, rejestrów 

publicznych): 

 KRS ………………………………………………….https://ems.ms.gov.pl/……………………………………………….……………………………..... 

 CEIDG …………………………………………… https://prod.ceidg.gov.pl.................………………………………....…………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

  Podpisano: 

   

 

............................................ dn. ............................ . 

               (Miejscowość) 

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

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych)  

(należy podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 
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Załącznik nr 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, …………………………….………..…..…………………………..………….. 

KRS/CEiDG ..…………………………….……..……………………………..……………… 

reprezentowany przez:…………………………………………………..………….……… 

     (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi 
Ul. J. Kilińskiego 210 
93-106 Łódź 
 

 

Zał. nr 3OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI 
Ja (My) niżej podpisany(ni) 

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
 
 

niniejszym oświadczam(amy), że: 
(dotyczy Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia) 

wszystkie informacje w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania podane przeze mnie/przez nas w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 
września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), są aktualne oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

  Podpisano: 

   

 

............................................ dn. ............................ . 

               (Miejscowość) 

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

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych)  

(należy podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi 
Ul. J. Kilińskiego 210 
93-106 Łódź 

 
 
 

WYKAZ OSÓB PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie  dysponowania osobami 
niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
 
Lp. Imię i nazwisko Funkcja w zespole Doświadczenie 

zawodowe (opis 
projektów) 

Doświadczenie 
zawodowe (okres liczony 
w latach) 

     
     
 
 
 
 
 
…................................,dn. ….......................                …................................................................ 
                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 


